
For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 1 

 
 
 
 
 ائع الغالية الأمثانضالب 

 يف

 الزتّود لشهر رمضان

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 3 

 

 الأمثان ةالبضائع الغالي

 يف 

 الزتّود لشهر رمضان
  ادلبارك شهر رمهان سبع رسائل عنتمل على رلموع يش

 

 

 
 وترتيب وتعليقمجع 

 سقاف بن علي العيدروس

 
 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 4 

 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ

  ۀں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ھ  ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

  ﮵ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴

﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ﮶

      ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

       

 
 
 
 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 5 

 مواضيع الكتاب
 

     :(. ٔٔاألربعُت الرمضانية ص ) الرسالة األولى 
    :الصـو  اإلخواف ببعض سنن إٖتاؼالرسالة الثانية   

 (. ٜٔورمضاف ص )
       :(.ٚٓٔخواطر رمضانية ص ) الرسالة الثالثة 
    :شف الغطا عن بعض ما يقع ُب كالرسالة الرابعة

 (. ٖ٘ٔرمضاف من األخطاء ص )
    :كيف تكوف ٣تتهدًا ُب شهر رمضاف الرسالة الخامسة

 (.٘ٚٔص  ) 
    :تنبيو ا١تغرور إىل ٤تّل استحباب الرسالة السادسة

 (٘ٛٔ)تعجيل اإلفطار وتأخَت السحور.
   :خطب ُٚتع شهر رمضاف األربع ص   الرسالة السابعة 
(ٜٜٔ .) 
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 بسم هللا الرٛتن الرحيم
وتضاعف خَته ـ، والفضل الذي انتشر أثره وعم، اٟتمد  ذي اٞتود والكر        

فلم ٭تصره كتاب أو ٭تصيو قلم، أٛتده سبحانو وتعاىل على ما تفّضل وأنعم،  وفّقو 
أ٢تْم،  وأصّلي فّهم و ق من أراد ُٟتْسن األدب فمن شاء ُب أسرار شريعتو وعّلم، ووفّ 

وأسّلم على باب الرٛتة ١تن أراد أف ينجَو وَيْسلم، وحبل النور الذي من ٘تسك بو 
، والرسوؿ اجملتىب األعظم، صلى هللا  عليو وعلى يفوز ويغنم، سيدنا ٤تمد النيب األكـر

، تابآلو وصحبو وسلم، و  ما ٕتّلى هنار و ما جّن ليل عيهم بإحساف على ا١تنهج األقـو
 أظلم.و 

، واإلقباؿ على موائد ا٠تَت واالجتهاد إف شهر رمضاف شهر اٞتدِّ وبعد .. ف      
ودع هللا ، أة ُب األعماؿ الصاٟتةوموسم ا٢تم   وتنوير الفؤاد، فهو سوؽ ا١تتاجرة وا١تراْتة،

فق من بادر الفرصة فاغتنم وبركات، فا١تو   ، ونشر فيو رٛتاتٍ وخَتات تعاىل فيو فضائلَ 
هر، وأقبل على ربو تعاىل فحاز رفيع الدرجات وعظيم األجر، وارـو من ىذا الش

 والفضائل. ٗتاذؿ وتكاسل، فُحـر ا٠تَتاتِ 
قد كتبُت ُب السنوات ا١تاضية رسائل ٥تتصرة، ذكرُت فيها  -بتوفيق هللا- وكنتُ       

فيو، لةً  من األحاديث الواردة فضائل شهر رمضاف ومناقبو ا١تشتهرة، وُب بعضها ٚت
ُب أخرى مواعظ وخطب ُب اٟتّث على اغتناـ أيامو ولياليو؛ ٛتلٍت على كتابتها و 

اإلخواف من طلبة العلم والدعاة، ا١تشتغلُت بالتعليم ُب حلقات ا١تساجد  بعضِ  طلبُ 
اف اليت يعقدوهنا ُب والدعوة إىل هللا، لتكوف مادًة معينة ٢تم ُب ٖتضَت دروس رمض

يلقوهنا ُب اُٞتمع وبعد الصلوات، فأجبتهم طالبًا للثواب من ا١تواعظ اليت اٟتلقات؛ أو 
 هللا عز وجل، ومن باب )من استطاع أف ينفع أخاه فليفعل(.
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فيها أربعُت  ىػ ( برسالة لطيفة ٚتعتُ ٕٚٗٔكانت البداية ُب عاـ )قد  و        
ضاح ما فضائل شهر رمضاف؛ ٍب حصلت النية لشرح بعض ألفاظها وإيُب حديثًا 
، وُب العاـ الذي بعده وّفق هللا تعاىل "األربعُت الرمضانية"ن معانيها وأٝتيتها غمض م

إٖتاؼ "ىذا اٞتمع  وأٝتيتُ  ،ها للصائمفعلُ  ستحب  ٞتمع وترتيب بعض السنن اليت يُ 
هر وتبل ذلك ٣تموع فيو خطب ُٚتع ش"، اإلخواف ببعض سنن الصـو ورمضاف

صورة الوصايا ها على ٍل اإلٯتانية فكتبتُ بالباؿ بعض ا١تعا ، ٍب خطرتْ رمضاف األربع
أوصلتها إىل ثبلثُت خاطرة على عدد أياـ الشهر،  "خواطر رمضانية"وا١تواعظ وأٝتيتها 

 ".ف تكوف ٣تتهداً ُب شهر رمضافكي"العاـ رسالة لطيفة أخرى بعنواف  ذلك وتلتْ 
تأخَت السحور ُب تعجيل اإلفطار و وكنت قد أفردُت قبل سنوات مسألة ا١تبالغة        

تنبيو ا١تغرور إىل ٤تّل استحباب "اٞتدؿ حو٢تا، وأٝتيتها  مستقّلة عندما كثُرُب رسالة 
قبل ا كتبتو ُب العاـ أخَتًا كانت خا٘تة ذلك مو "، سحورتعجيل اإلفطار وتأخَت ال

ع فيها الناس ُب ( رسالة لطيفة ُب بياف بعض األخطاء اليت يقىػٖ٘ٗٔا١تاضي )
 تّم عدُدىا سبعاً. ف "،طا عما يقع ُب رمضاف من األخطاءكشف الغ"رمضاف وأٝتيتها 

بع الرسائل، ليسهل تناو٢تا ٬تمع ىذه الس   هللا تعاىل ُب طبع كتابٍ  استخرتُ  وقد      
وليس غرضي فانشرح ا٠تاطر للقياـ بالط بع، واإلحاطة ٔتا فيها من الفوائد وا١تسائل، 

وُأشهد ونشر العلم وا٠تَت وخدمة الش رع، ة النفع، من وراء ذلك إال عمـو الفائدة وكثر 
 هللاَ تعاىل أنو ليس يل إال الًتتيب واٞتمع.       

مػػة عمػػر بػػن ٤تمػػد بػػن حفػػيظ         -حفظػػو هللا-ٍب  إنػٍت أوقفػػُت شػػيخنا اٟتبيػػب العبل 
على ىذا الكتاب، واستشرتو ُب طبعػو ونشػره وتسػميتو، فاستحسػنو وبػارؾ طبَعػو وٝت ػاه 

لبضػػائع الغاليػػة األٙتػػاف ُب التػػزّود لشػػهر رمضػػاف"، فجػػزاه هللا تعػػاىل خػػَت اٞتػػزاِء وأ٘ت ػػو، "ا
 وأسبغ عليو فضَلو وخَتَه ونعَمو.

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 9 

كما أنػٍت أتقػد ـ بالشػكر اٞتزيػل ١تركػز اإلشػعاع الثقػاُب االجتمػاعي ْتوطػة اإلمػاـ         
ل هللا ذلػػػك ُب عم طباعػػة ىػػذا الكتػػاب، جعػػد بػػن زيػػن اٟتبشػػي، علػػى قيػػػامهم بػػدأٛتػػ

 ميزاف حسنات القائمُت على ىذا ا١تركز وزادىم ٫ت ًة وتوفيقاً، اللهم آمُت.
فيهػػا، وأف  ىػا أو طػالعَ أف ينفػع ذػذا الرسػائل مػػن وقػف عليهػا؛ أو قرأ أسػأؿ هللا        
، وأف ينقيػػو مػػن الريػػاء والسػػمعة ل ىػػذا العمػػل، وأف ٬تعلػػو خالصػػاً لوجهػػو عػػز وجػػليتقب ػػ
 ى هللا على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم واٟتمد  رب العا١تُت. ا٠تلل، وصلو 

 سقاف بن علي بن علوي العيدروس: كتبو
 ىـ1437 رجب احلرام1بتاريخ: 
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 الرسالة األوىل

األربعين  
 الرمضانية

 مجموع يش متل عىل أأربعني حديثاً نبوايً يف فضائل شهر رمضان 

 رشحٍ موجٍز حيّل أألفاظها ويبنّي معانهيا مع

 

 
 ٚتع وترتيب وتعليق

 سقاؼ بن علي العيدروس
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 ادلقدمة
اٟتمػػػػػػد  ذي الفضػػػػػػل الػػػػػػذي ال ٭ُتصػػػػػػى، والعطػػػػػػاء الػػػػػػوافر الػػػػػػذي ال ٭ُتػػػػػػّد وال        

تػػوب مػػن ُيستقصػػى، أٛتػػده تعػػاىل جعػػل شػػهر رمضػػاف موٝتػػاً يُقبػػل فيػػو أىػػل الطاعػػة وي
عصػػػى، والصػػػبلة والسػػػبلـ علػػػى سػػػيدنا ٤تمػػػد الػػػذي حػػػّث علػػػى اغتنػػػاـ شػػػهر رمضػػػاف 
ورّغػػػػب ووّصػػػػى، صػػػػلى هللا عليػػػػو وعلػػػػى آلػػػػو وأصػػػػحابو عػػػػدد حبػػػػات القطػػػػر و ذرّات 

 اٟتصى.
وبعػػد .. فػػإف شػػهر رمضػػاف ا١تبػػارؾ شػػهر التوبػػة واإلنابػػة واإلقبػػاؿ، وموسػػم الطاعػػة     

ُب فضػػػلو أحاديػػػث عػػػدة، وأخبػػػار عػػػن رسػػػوؿ هللا وا٢تمػػػة ُب صػػػاّب األعمػػػاؿ، وقػػػد ورد 
متعػػػػددة، أظهػػػػر فيهػػػػا كثػػػػََت مزايػػػػاه وعظػػػػيَم خػػػػَتِه، وبػػػػُّت مػػػػا ُخػػػػّ  بػػػػو مػػػػن الفضػػػػائل 

 وا٠تصائ  اليت ليست ُب غَتِه.
و١تػػا كانػػت ىػػذه األحاديػػث ُب بطػػوف الكتػػب ا١تؤّلفػػة، متفرقػػًة ُب مراجػػع ومصػػادر       

عظم النفػػػػع وتعػػػػّم الفائػػػػدة ؛ ولتكػػػػوف مػػػػٍت ٥تتلفػػػة؛ رأيػػػػت ٚتعهػػػػا ُب رسػػػػالة واحػػػػدة؛ لػػػػي
لػػدخوؿ؛ ُب دعػػاء مشػاركًة ُب نشػػر ا٠تػػَت والعلػػم، وتوسػػيع دوائػر الفقػػو والفهػػم، ورجػػاًء ل

غَته فرّب مبلػغ أوعػى نّضر هللا امرأً ٝتع منا حديثاً فوعاه فبّلغو "الرسوؿ؛ حيث يقوؿ: 
 ."لو من سامع

ورد ُب الصحاح وا١تسػانيد كثَت ٦تا   على أف ما ورد ُب فضل شهر رمضاف ومناقبو      
الصػحي  واٟتسػن؛ كمػا أف منهػا الضػعيف الػذي فيػو قسم وافػر ُب بػاب ، منها والسنن

 منهػػا تُ نتخبػُب بػاب فضػائل األعمػػاؿ. وقػد ا مقػاؿ؛ إال أف العلمػاء تسػاىلوا ُب روايتػػو
 ديث ؛ وعمػػػبلً ْتػػػختصػػػار، وتأسػػػياً بالعلمػػػاء األخيػػػارأربعػػػُت حػػػديثاً فقػػػ  طمعػػػاً ُب اال

 ."فقيهاً عا١تاً من حفظ على أميت أربعُت حديثاً من أمر دينها بعثو هللا يـو القيامة "
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بعػػػد أف ٚتعػػػُت ىػػػذه األحاديػػػث وانتقيتهػػػا، ومػػػن كتػػػب السػػػنة ا١تطهػػػػرة نػػػٍت ٍب إ       
فكتبػػُت تعليقػػاٍت مػػوجزًة علػػى ألفاظهػػا؛  ها؛هػػا؛ حصػػلت النيػػة لشػػرحاسػػتخرجتها ورتبت

ها مػػػػن كػػػػبلـ أئمػػػػة السػػػػّنة وحفاِظهػػػػا؛ فتبػػػػُّتَ مػػػػا غمػػػػض مػػػػن وحواصػػػػَل ٥تتصػػػػرًة ٠ّتصػػػػت
 معانيها، وا٨تّل ما انبهم من عبارات وردت فيها.

ا١تؤل ػف ، وأف ينفػع  ذػذا أف يػرزقٍت كمػاؿ التوفيػق واإلخػبلصأسأؿ هللا تعػاىل           
وكاتبػػػو،  بػػػو ميػػػزاُف قارئػػػو لُ وأف ٬تعلػػػو مػػػن العلػػػم الػػػذي يُنَتفػػػع بػػػو، ويُثق ػػػوا٠تػػػاص،  العػػػاـَ 

، واٟتمػػد  رب تسػػليماً كثػػَتاً وصػػلى هللا علػػى سػػيدنا ٤تمػػد وعلػػى آلػػو وصػػحبو وسػػلم 
 العا١تُت. 
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 احلديث األول 
) ال يتقدمّن أحدكم عن أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: 

فليصم ذلك رمهان بصوم يوم أو يومُت، إال أن يكون رجل كان يصوم صومو، 
 رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا. اليوم (

 شرح احلديث
، إال أنو سيأٌب استثناء )ال يتقدمّن أحدكم(  قولو: لفظ "أحدكم" يفيد العمـو

 حاالت منو. 
فيو جواز أف يقاؿ رمضاف من غَت ذكر الشهر ببل كراىة، قاؿ  قولو: )رمهان(

يو البخاري واققوف وىو النووي: "وىو ا١تذىب الصحي  ا١تختار الذي ذىب إل
الصواب، وقالت طائفة ال يقاؿ رمضاف على انفراده ْتاؿ، وإ٪تا يقاؿ شهر رمضاف 
وىذا قوؿ أصحاب مالك وزعم ىؤالء أف رمضاف اسم من أٝتاء هللا تعاىل فبل يطلق 
على غَته إال أف يقيد، وقاؿ أكثر أصحابنا وابن الباقبلٍل إف كاف ىناؾ قرينة تصرفو 

شهر فبل كراىة وإال فيكره. قالوا فيقاؿ صمنا رمضاف وقمنا رمضاف ورمضاف إىل ال
 . (1)أفضل األشهر"

فيو النهي عن استقباؿ رمضاف بصـو يـو أو يومُت؛  )بصوم يوم أو يومُت( قولو:
 واٟتكمة من ذلك ليستقبل رمضاف بنشاط، ولئبل يزاد ُب رمضاف ما ليس منو.

 رج الغالب؛ وإال فا١ترأة مثلو.( خرج ٥تإال أن يكون رجل) قولو:

                                                

( ٍب قاؿ النووي: )وىذاف ا١تذىباف فاسداف؛ ألف الكراىة إ٪تا تثبت بنهي الشرع ومل يثبت فيو هني، وقو٢تم: ٔ)
أنو اسم من أٝتاء هللا تعاىل ليس بصحي  ومل يص  فيو شيء وإف كاف قد جاء فيو أثر ضعيف وأٝتاء هللا 

 .(ٚٛٔ/ٚ) مسلميلـز منو كراىة( اىػ من شرح فية ال تطلق إال بدليل صحي  ولو ثبت أنو اسم مل تعاىل توقي
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( دّؿ على أف ٤تل التحرَل ما إذا مل كان يصوم صومو، فليصم ذلك اليوم) قولو:
، أو كاف صوـَ أو ا٠تميس، أو وصلو ٔتا قبلويصادؼ صومو عادة لو كصـو االثنُت 

.  قضاء؛ ففي ىذه األحواؿ ينتفي ا١تعٌت اذور فبل ٭تـر الصـو
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 ديث الثايناحل
: أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ذكر رمضاف، فقاؿ رضي هللا عنهما عن ابن عمر

 )ال تصوموا حىت تروا اذلالل، وال تفطروا حىت تروه، فإن ُغّم عليكم فاقدروا لو(
 رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا.

 شرح احلديث
رمضاف قبل رؤية ( فيو النهي عن صـو شهر ال تصوموا حىت تروا اذلالل: )قولو

ا٢تبلؿ؛ إذا مل يكمل عدد شعباف ثبلثُت يوماً، وُيكتفى ُب ثبوتو بشاىد عدؿ واحد 
 ٟتديث األعرايب اآلٌب شرحو قريباً.

( فيو النهي عن إفطار رمضاف قبل رؤية ىبلؿ شواؿ، إال قولو: )وال تفطروا حىت تروه
ذلك جريًا على أف العلماء أوجبوا لئلفطار شاىدي عدؿ إلثبات ىبلؿ شواؿ؛و 

األصل ُب الشهادات ولقولو تعاىل "واستشهدوا شهيدين من رجالكم"، وألنو قاؿ 
صلى هللا عليو وسلم للذي ادعى: "شاىداؾ أو ٯتينو" بينما أجازوا إثبات ىبلؿ 

 رمضاف بعدؿ واحد لورود الن  كما تقدـ.
ا١تعٌت: فإف حاؿ مسلم "غمي" ، و ُب رواية البخاري "غيب" و  )فإن ُغّم عليكم(قولو: 
 ."ف حاؿ بينكم وبينو سحابة أو ظلمةفإ"رواية النسائي كما ُب منع الرؤية  حائل 
قاؿ أىل اللغة: يقاؿ: قَدرُت الشيء بالتخفيف أقُدرُه بضم الداؿ  )فاقدروا لو(قولو: 

 .ولو ٔتعٌت واحد؛ وىو من التقديروكسرىا، وقّدرتو بالتشديد وأقْدرتو ذمزة أ
ة البخاري ورواي "فاقدروا ثبلثُت""فاقدروا لو" فّسرتو رواية مسلم إف قولو: ٍب           

قاؿ العلماء: معناه: قّدروا لو ٘تاـ العدد ثبلثُت يومًا أي: "، فأكملوا العدة ثبلثُت"
 .(1)انظروا ُب أوؿ الشهر واحسبوا ٘تاـ ثبلثُت يوماً 

                                                

 .( للقسطبلٍلٖ٘ٔ/ٖإرشاد الساري إىل صحي  البخاري )( ٔ)
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 احلديث الثالث
ء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليو وسلم قال جا عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ:

فقال:)أتشهد أن ال إلو إاّل هللا(،  –يَعٍت ىالل رمهان -فقال إين رأيت اذلالل 
قال: نعم، قال:)أتشهد أن زلمدًا رسول هللا(، قال: نعم، قال صلى هللا عليو 

 رواه األربعة وصححو اٟتاكم . وسلم:)يا بالل أذن يف الناس فليصوموا غدًا(
 ح احلديثشر 

جاء األعرايب  عراب وىم سكاف البادية، وىذاأي: واحد من األقولو: )جاء أعرايب( 
 من اٟترة كما ُب رواية أليب داود والدارقطٍت واٟتاكم.

يَعٍت "ىبلؿ رمضاف" كما قاؿ اٟتسن بن علي ا٠تبلؿ راوي  قولو: )إين رأيت اذلالل(
 اٟتديث وىو شيخ أيب داود.

احتج بو من رأى أف إلو إاّل هللا، أتشهد أن زلمدًا رسول هللا( قولو: )أتشهد أن ال 
األصل ُب ا١تسلمُت العدالة، وذلك أنو مل يطلب أف يعلم من األعرايب غَت اإلسبلـ 

 فق  ومل يبحث بعُد عن عدالتو وصدؽ ٢تجتو.
 قاؿ بعضهم: دّؿ اٟتديث على أف من مل يعرؼ منو فسق تقبل شهادتو.قولو:)نعم( 
من اإليذاف أو التأذين، وا١تراد: مطلق النداء واألعبلـ،  ا بالل أذن يف الناس(قولو: )ي

 وا١تعٌت: ناد ُب ٤تضرىم وأعلمهم.
فيو حجة ١تن أجرى األمر ُب رؤية ىبلؿ شهر رمضاف ٣ترى  قولو: )فليصوموا غدًا(

اإلخبار فاكتفى بشاىد ومل ٭تملها على أحكاـ الشهادات فاشًتط اثنُت، وإليو ذىب 
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.وقد أّيد االكتفاء بشاىد واحد حديث ابن عمر: "تراءى الناس ا٢تبلؿ (1)لشافعيا
فأخربت رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أٍل رأيتو فصاـ وأمر الناس بصيامو"رواه أبو 

 داود والدارقطٍت.
وُب رواية )فليصوموا( وُب عدـ تقييده برمضاف دليل ١تذىب اٟتنفية من أنو         

، واستدؿ  نيةيص  أداؤه ب بقيد الغد على جواز النية ُب  ا١ترغيناٍل اٟتنفيمطلق الصـو
 .(2)النهار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

( وذىب إليو اإلماـ أٛتد وغَته، وقاؿ مالك وا٢تادوية: إنو ال يقبل الواحد بل يعترب اثناف. واستدلوا ْتديث ٔ)
وْتديث أمَت « ا وأفطروافإف شهد شاىداف مسلماف فصومو »بن زيد بن ا٠تطاب اآلٌب، وفيو  عبد الرٛتن

، وفيو " فإف مل نره وشهد شاىدا عدؿ " وظاىر٫تا اعتبار شاىدين. وتأولوا اٟتديثُت ا١تتقدمُت باحتماؿ مكة
 غَت٫تا. -صلى هللا عليو وسلم  -أف يكوف قد شهد عند النيب 

 .( للعيٍت اٟتنفيٛ/ٗالبناية )ا٢تداية مع شرحو ( ٕ)
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 احلديث الرابع
سلم قاؿ : ما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه

)ُأعطيْت ُأميت يف شهر رمهان مخسًا مل يُعطهّن نيب قبلي: أما واحدة فإنو إذا كان 
ول ليلة من شهر رمهان نظر هللا عز و جل إليهم؛ ومن نظر هللا إليو مل يعذبو أ

أبدًا، وأما الثانية فإن ُخلوف أفواىهم حُت ديسون أطيب عند هللا من ريح 
ادلسك، وأما الثالثة فإن ادلالئكة تستغفر ذلم يف كل يوم وليلة ، وأما الرابعة فإن 

تعدي وتزيٍت لعبادي أوشك أن يسًتحيوا هللا عز و جل يأمر جنتو فيقول: ذلا اس
من تعب الدنيا إىل داري وكراميت، وأما اخلامسة فإنو إذا كان آخر ليلة غفر هللا 
ذلم مجيعاً(، فقال رجل من القوم: أىي ليلة القدر ؟ فقال: )ال ، أمل تر إىل العمال 

 .(1) البيهقي وغَته رواهيعملون فإذا فرغوا من أعماذلم ُوّفوا أجورىم( 
 شرح احلديث

 أي: أمة اإلجابة.)ُأعطيْت أميت(  قولو:
العدد ال مفهـو لو كما تقرر ُب علم األصوؿ، ويدؿ قولو: )يف شهر رمهان مخساً( 

 لو أف غَت ىذه ا٠تصاؿ أُعطيتها األمة ُب رمضاف وردت ذا أحاديث أخرى.
أف ىذه ا٠تَتات دليل على ا٠تصوصية ٢تذه األمة، وفيو قولو: )مل يعطهّن نيٌب قبلي( 

لؤلمة إ٪تا ىي بربكتو صلى هللا عليو وسلم، ووقع ُب رواية أٛتد ُب ا١تسند "مل تعطهن 
 أمة قبلهم".

                                                

 .(ٙ٘/ٕالًتغيب والًتىيب: )"، إسناده مقارب"قاؿ اٟتافظ ا١تنذري: ( ، ٕٕٓ/٘شعب اإلٯتاف: ) (ٔ)
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فيو التنويو إىل شرؼ  قولو: )أما واحدة فإنو إذا كان أول ليلة من شهر رمهان(
هم اللاآلخر "ىذه الليلة ومزيد بركتها؛ وفيو أف بركة الشيء ُب أولو كما ُب اٟتديث 

 ." وباكورة الشيء أولوبارؾ ألميت ُب بكورىا
ويشهد لو اٟتديث اآلخر "أّولو  أي: نظر الرٛتة،قولو: )نظر هللا عز و جل إليهم( 
  رٛتة"؛ حيث فّسره بعضهم بأوؿ ليلة.

 ىذه ٙترة النظر.)ومن نظر هللا إليو مل يعذبو أبدًا(  قولو:
ا٠تُلوؼ: بضم ا٠تاء؛ تغَّت سون( قولو: )وأما الثانية فإن ُخلوف أفواىهم حُت دي

رائحة الفم بسبب خلو ا١تعدة. وقد احتج الشافعية بقولو ُب ىذا اٟتديث "حُت 
 ٯتسوف" على كراىة السواؾ للصائم بعد الزواؿ. 

أي: ىذا الرائحة ا١تستكرىة أحّب عند هللا قولو: )أطيب عند هللا من ريح ادلسك( 
 ماء ُب معناه أقواؿ :من رائحة ا١تسك عندكم .وقد ذكر العل

أف معٌت ىذه األطيبية راجع إىل أنو تعاىل يثيب على ُخلوؼ فم الصائم ثواباً أكثر -ٔ
٦تا يثيب على استعماؿ ا١تسك حيث ندب الشرع إىل استعمالو ُب اٞتمع واألعياد 

 وغَتىا .
: أف ىذا ُب حق ا١تبلئكة فيستطيبوف ري  ا٠تُلوؼ أكثر ٦تا يستطيبوف ري  قيل-ٕ
 سك .ا١ت
 : ٬تازيو هللا ُب اآلخرة بأف ٬تعل نكهتو أطيب من ا١تسك كما ُب دـ الشهيد .قيل-ٖ
: بل ىو ٣تاز واستعارة ٞترياف عادتنا بتقريب الروائ  الطيبة منا فاستعَت ذلك قيل-ٗ

 .لتقريبو من هللا تعاىل
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للصائمُت فيو تكرَل قولو: )وأما الثالثة فإن ادلالئكة تستغفر ذلم يف كل يوم وليلة( 
حيث جعل هللا تعاىل ا١تبلئكة األبرار يطلبوف ٢تم ا١تغفرة، وُب رواية أٛتد "وتستغفر 

 ".٢تم اٟتيتاف حىت يفطروا
فيو أف اٞتنة ٥تلوقة، وأنو يُزاد فيها  قولو: )وأما الرابعة فإن هللا عز و جل يأمر جنتو( 

 .كما دّلت عليو األحاديث األخرى
تزيٍت لعبادي أوشك أن يسًتحيوا من تعب الدنيا إىل قولو: )فيقول: ذلا استعدي و 

 األياـ يشَت إىل ذلك قولو تعاىل ) كلوا واشربوا ىنيئًا ٔتا أسلفتم ُبداري وكراميت( 
؛ وُب رواية أٛتد "يقوؿ يوشك عبادي الصاٟتوف أف يلقوا عنهم ا١تؤنة ويصَتوا ا٠تالية(
 .إليك"

سواء أكانت ليلة التاسع والعشرين أو ة( قولو: )وأما اخلامسة فإنو إذا كان آخر ليل
 ليلة الثبلثُت.

فيو فضل ىذه الليلة وأهنا ليلُة مغفرٍة واسعة ورٛتة شاملة؛ قولو: ) غفر هللا ذلم مجيعاً( 
والعمـو ُب قولو"ٚتيعاً" ٥تصوٌص منو من مل يستحق ا١تغفرة لوصف فيو، إذ كم من 

 صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع والظمأ.
سأؿ ١تّا ٝتع ما ٭تصل فيها من : )فقال رجل من القوم: أىي ليلة القدر( قولو

 ا١تغفرة ٞتميع ا١تسلمُت؛ فظنها ليلة القدر؛ فقاؿ لو ) ال (.
فيو  قولو: )أمل تر إىل العمال يعملون فإذا فرغوا من أعماذلم وفوا أجورىم (

 استعماؿ التشبيو وضرب األمثاؿ لتقريب ا١تعٌت للسامع.
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 ث اخلامساحلدي
إذا دخـــل شـــهر عػػػن أيب ىريػػػرة رضػػػي هللا عنػػػو أف النػػػيب صػػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم قػػػاؿ : )

رواه  رمهـــان فتأـــت أبـــواب ا نـــة وغلقـــت أبـــواب جهـــنم وسلســـلت الشـــياطُت (
 .وغَت٫تاالبخاري ومسلم 

 شرح احلديث
( ٝتػي "رمضػاف" ١توافقػة ابتػداء الصػـو فيػو وقتػاً حػاراً ، إذا دخـل شـهر رمهـان: )قولـو

 أو من الّرمض ألنو ترمض فيو الذنوب أي ٖترؽ، أو لغَت ذلك .
منهم من ٛتلو على حقيقتو فقاؿ : تفت  أبواب اٞتنػة ١تػا فتأت أبواب ا نة( ) :قولو

ُب ذلك من استبشار ا١تؤمن وهتيؤه للعمل الذي يوصلو إليها ، أو لتكػوف عبلمػة ألىػل 
على الكنايػة وقػاؿ : فػت  أبػواب  السماء بدخوؿ الشهر ا١تبارؾ . ومنهم من ٛتل ذلك

اٞتنة كناية عػن تػواتر ىبػوط غيػث الرٛتػة وتػوايل صػعود الطاعػة بػبل مػانع، قػاؿ : ويؤيػد 
 ىذا القوؿ رواية "فتحت أبواب السماء"  و ُب رواية أخرى " أبواب الرٛتة ".

( يػػػأٌب فيػػػو مػػػا تقػػػدـ، فقػػػد ٛتلػػػو بعػػػض العلمػػػاء علػػػى وغلقـــت أبـــواب جهـــنم): قولـــو
صػػػواـ عػػػن رجػػػس اآلثػػػاـ بقمػػػع قػػػاؿ : غْلػػػق أبػػػواب جهػػػنم كنايػػػة عػػػن تنػػػزه الالكنايػػػة ف
؛ واختػػػاره القاضػػػي عيػػػاض ، وذىػػػب آخػػػروف إىل ٛتػػػل اللفػػػظ علػػػى اٟتقيقػػػة الشػػػهوات

فقالوا: ال مانع من ٛتلو على ظاىره؛ ويكوف فائدة ذلك تفاؤؿ ا١تسلم واستبشػاره فإنػو 
بأر٭تيػة ويشػهد لػو حػديث عمػر  إذا علم ذلك بإخبار الصػادؽ يزيػد ُب نشػاطو ويتلقػاه

 " إف اٞتنة تزخرؼ لرمضاف " .
( وُب روايػػػة مسػػػلم "صػػػفدت" أي : شػػػدت بالسبلسػػػل وسلســـلت الشـــياطُت) :قولـــو

واألغػػبلؿ لػػئبل يوسوسػػوا للصػػائم؛ ىػػذا إف ٛتلنػػاه علػػى معنػػاه اٟتقيقػػي؛ ويكػػوف عبلمػػة 
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تعػاىل، وإف ٛتلنػاه  ذلك تنزه أكثر ا١تنهمكُت ُب الطغيػاف عػن الػذنوب فيػو وإنػابتهم هللا
 على غَت ظاىره اٟتقيقي فهو ٣تاز عن قهر الشياطُت بكسر الشهوة النفسية باٞتوع.   

فػػإف قيػػل: لكننػػا نػػرى ونسػػمع أحيانػػاً خصػػومات ومنازعػػات ينػػتج عنهػػا غضػػب        
 وشتم وغَته ُب هنار رمضاف ولياليو، فاٞتواب عنو من وجوه:

وتسػػػويبلت النفػػوس الشػػػريرة ولػػيس مػػػن ِقبػػػل إمػػا أف يقػػػاؿ أف ذلػػك مػػػن تػػأثَتات  - ٔ
 الشيطاف.

وإما أف يقاؿ : ُخّ  من العمـو زعيم الشياطُت وكبَتىم إبليس حُت سأؿ هللَا  - ٕ
 اإلنظار فُأجيب، فما يقع من ا١تعاصي إ٪تا ىو بإغوائو. 

: ولعل معو غَت ا١تردة ٦تن مل يصفد كما يشهد لو حديث ابن حباف وقد بّوب قلت
حو )ذكر البياف بأف هللا جل وعبل إ٪تا يصفد الشياطُت ُب شهر رمضاف لو ُب صحي

 مردهتم دوف غَتىم (.
 .(1)وإما أف يقاؿ إف ىذا خاص بالصائم حقيقًة وليس كّل صائم – ٖ
وإمػػػػػػا أف يقػػػػػػاؿ : أف تصػػػػػػفيد الشػػػػػػياطُت ٣تػػػػػػاز عػػػػػػن امتنػػػػػػاع التسػػػػػػويل علػػػػػػيهم ؛  - ٗ

وذلك النكسار القوة اٟتيوانية الػيت واستعصاء النفوس عن قبوؿ وساوسهم وإغوائهم ؛ 
ىي من دواعي الشهوة والغضب الداعيُت إىل أنواع الفسوؽ وا١تعصية ؛ فعندىا تنبعث 
مػػػػن قػػػػواىم العقليػػػػة داعيػػػػة إىل الطاعػػػػات ناىيػػػػة عػػػػن ا١تعاصػػػػي فيقبلػػػػوف علػػػػى وظػػػػائف 

 .(2)العبادات ذمة وعزٯتة
 

                                                

، والقوؿ الرابع اىره من أف الشيطاف يصّفد حقيقةً ( األقواؿ الثبلثة األوىل حيث ٛتلنا اٟتديث على ظٔ)
 حيث ٛتلناه على معناه اجملازي.

 ( للمناوي، مع زيادات.ٖٓٗ/ٔ( للحافظ ابن حجر، فيض القدير:)ٗٔٔ/ٗباري: )فت  ال( ٕ)
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 احلديث السادس 
: عن النيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿوسلم  عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليو

رمهان شهر مبـارك : تفـتح فيـو أبـواب ا نـة، وتغلـق فيـو أبـواب السـعَت، وتصـفد )
( فيو الشياطُت، وينادي مناد كل ليلة : يا بـاغي اخلـَت ىلـم، ويـا بـاغي الشـر أقصـر

 .(1)أخرجو اإلماـ أٛتد وغَته
 شرح احلديث

ركػػة وخػػَت، والربكػػة: فػػيض إ٢تػػي ووىػػب ربػػاٍل أي: ذو ب )رمهــان شــهر مبــارك( :قولــو
٬تعلػو هللا فػػيمن شػاء وفيمػػا شػاء، فلػػذا قػد تكػػوف الربكػة ُب أمكنػػة كمكػة ا١تكرمػػة، وقػػد 
تكػػوف ُب أزمنػػة كشػػهر رمضػػاف، وقػػد تكػػوف ُب ذوات كاألنبيػػاء، وقػػد تكػػوف ُب أشػػياء  

 كاألمواؿ.
ن مضػاعفة ثػواب ٍب إف مكامن الربكة ُب شػهر رمضػاف مػن حيػث مػا ُخػّ  بػو مػ      

األعمػػاؿ؛ واسػػتجابة الػػدعاء؛ وكثػػرة العتػػق مػػن النػػار، وحصػػوؿ ا١تغفػػرة ؛ وتنػػزؿ الرٛتػػة؛ 
 وغَت ىذا كثَت. 

( يعػٍت الثمانيػة، وقػد تقػدـ بيػاف معنػاه ُب اٟتػديث الػذي تفتح فيو أبواب ا نة) قولو:
 قبلو.
 قريباً. ( يعٍت السبعة، وقد سبق بياف معناهوتُغلق فيو أبواب السعَت) :قولو

                                                

(، ٜٖ/ٗ(، وقد حّسنو السيوطي ُب اٞتامع الصغَت كما ُب فيض القدير: )ٖٜ/ٖٔمسند اإلماـ أٛتد: ) (ٔ)
 .ٔٚ/ٕوحسنو ا١تناوي ُب التيسَت : 

 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 26 

( أي : تشػػد وتػػرب  باألصػػفاد وىػػي القيػػود والسبلسػػل  وتصــفد فيــو الشــياطُت) :قولــو
كمػا ُب روايػػة "وسلسػػلت الشػياطُت" ، وتقػػّدـ قريبػػاً فيػػو وُب اللػذين قبلػػو ذكػػر ا٠تػػبلؼ 

 ُب اٟتمل على اٟتقيقة أو اجملاز، وقد قاؿ بكّل واحٍد منهما ٚتاعة.
ادي ملػػٌك موكػػّل ذػػذا النػػداء، وُب ٗتصػػي  الليػػل ( ا١تنػػوينــادي منــاٍد كــّل ليلــة) :قولــو

 ذذا النداء إشارة إىل فضل ليايل رمضاف على أيامو. 
(  أي: يا طالب ا٠تَت أقبْل فهذا وقت تيسر العبادة وحػبس يا باغي اخلَت ىّلمَ ) :قولو

الشػياطُت ، أو يػا طالػب الثػواب أقبػْل فهػذا أوانػػك فإنػك تُعطػى ثوابػاً كثػَتاً بعمػل قليػػل 
 شرؼ الشهر .ل

( أي : يػا طالػب الشػر اىجػره واكفػف عنػو؛ فهػذا زمػن ويـا بـاغي الشـر أقصـر) :قولو
 قبوؿ التوبة والتوفيق للعمل الصاّب و عتقاه من النار لعلك تكوف منهم.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 27 

 احلديث السابع
سلم قاؿ يوماً نو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و عن عبادة بن الصامت رضي هللا ع

أتاكم رمهان، شهر بركة يغشاكم هللا فيو، فينزل الرمحة وحيط رمضاف: ) وحضر
اخلطايا ويستجيب فيو الدعاء، ينظر هللا تعاىل إىل تنافسكم فيو ويباىي بكم 

جل( يَّ من ُحرم فيو رمحَة هللا عز و مالئكتو فأرُوا هللا من أنفسكم خَتًا فإن الشق
 .(1) ُب مسند الشاميُت رواه الطرباٍل

 احلديثشرح 
يؤخذ منو االستبشار بقدـو مواسم العطا والربكات، وتبشَت أتاكم رمهان( ) قولو:

ف رسوؿ هللا روى عبد بن ٛتيد ُب مسنده ألبلستعداد ١تا فيها من ا٠تَتات، السامعُت 
  ...". : "قد جاءكم رمضاف شهر مبارؾصلى هللا عليو وسلم قاؿ وىو يبشر أصحابو

 اٟتديث  قبلو معٌت الربكة ُب ىذا الشهر. تقدـ ُبقولو: )شهر بركة( 
التغشية ُب اللغة: التغطية؛ ومنو قولو تعاىل "واستغشوا قولو: )يغشاكم هللا فيو( 

ثياذم" فيكوف ا١تعٌت: يشملكم برٛتتو ومغفرتو وعطائو من كل جانب، وقد فّسرىا 
 بالثبلث اليت ذكرىا فقاؿ: "فينزؿ رٛتتو ...".

أي: ُيكثر إنزا٢تا ُب ىذا الشهر ، وإال فرٛتتو تعاىل وسعت كّل ( قولو: )فُينِزل الرمحة
شيء، وُب ىذا اإلطبلؽ ما يدّؿ على أف الرٛتة ُب الشهر كلو؛ لكن اليبُعد أف تكوف 

 ُب أوؿ ليلة أو أوؿ الشهر أكثر كما دّلت عليو أحاديث أخرى، وهللا أعلم.

                                                

"ورواتو ثقات إال أف ٤تمد بن ٓٙ/ٕ: ب قاؿ ا١تنذري ُب الًتغي( للطرباٍل، و ٖٕٚ/ٖمسند الشاميُت : ) (ٔ)
 قيس ال ٭تضرٍل فيو جرح وال تعديل" .

 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 28 

غفرىا، وقد يكوف ذلك ُب ( أي: يتجاوز عنها و ٯتحوىا ويقولو: )وحيط اخلطايا
مقابل استغفارىم وتوبتهم، وقد يكوف ابتداًء منو تعاىل فضبًل وإحسانًا ؛ تنويها على 

 فضل الشهر وتنبيهاً على شرفو.
أي: ُيكـر من دعاه بتعجيل اإلجابة وحصوؿ قولو: )ويستجيب فيو الدعاء( 

ل أولو وآخره، وأيامو ا١تطلوب؛ فسائل هللا تعاىل ُب رمضاف ال ٮتيب، وقولو "فيو" مش
 ولياليو، فللو اٟتمد. 

: من ا١تنافسة وىي الرغبة التنافس ُب اللغة قولو: )ينظر هللا تعاىل إىل تنافسكم فيو(
ُب الشيء واالنفراد بو، وىو من الشيء النفيس اٞتيد ُب نوعو، وقاؿ ابن عطية: 

نفسهما تتبارياف فيو، التنافس ُب الشيء ا١تغاالة فيو وأف يتبعو كل واحد نفسو فكأف "
 .(1)و"فيكوف معٌت اٟتديث: يُثيبكم على إقبالكم عليو ومسارعتكم ُب طاعت

بن ا: وأما النهي الوارد عن التنافس كما ُب اٟتديث اآلخر "وال تنافسوا" فقاؿ قلت
: "ا١تراد بو التنافس ُب الدنيا، ومعناه طلب الظهور فيها والتكرب على اآلخرين عبد الرب
هم ُب رياستهم والبغي عليهم وحسدىم على ما آتاىم هللا منها ، وأما ومنافست

 . (2) وطرؽ الرب فليس من ىذا ُب شيء"التنافس على ا٠تَت
قاؿ النووي: "معناه: يظهر فضلكم ٢تم،ويريهم حسن قولو: )ويباىي بكم مالئكتو( 

ٔتا لو،  يباىيعملكم، ويثٍت عليكم عندىم، وأصل البهاء: اٟتسن واٞتماؿ، وفبلف 
 يفخر ويتجمل ذم على غَتىم ويظهر حسنهم " . أي:

                                                

 .(ٛ٘٘/ٗذكره  ابن عبلف ُب دليل الفاٟتُت شرح رياض الصاٟتُت ) (ٔ)
 ( البن عبد الرب.ٕٕ/ٛٔالتمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تتوف واألسانيد ) (ٕ)
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ا١تعٌت: جّدوا ُب طاعتو تعاىل ومشروا ُب اإلقباؿ قولو: )فأروا هللا من أنفسكم خَتًا( 
عليو ليثيبكم سبحانو وتعاىل، ويتقّرب إليكم بفضلو وعطائو كما تقربتم إليو بعبادتو 

 وطاعتو.
حثٌّ على التشمَت وترؾ محَة هللا عز و جل( قولو: )فإن الشقيَّ من ُحرِم فيو ر 

التقصَت، وٖتفيز على العمل وترؾ الكسل، وإ٪تا وصف الغافل عن فضل الشهر وما 
فيو بارـو ألنو ضّيع الفرصة على نفسو وقد تيّسرت لو، أعاذنا هللا من خذالف 

 .مُتوا٠تسراف آ
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 احلديث الثامن
الصـلوات اخلمـس أف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ : ) عن أيب ىريرة رضػي هللا عنػو

( وا معــة إىل ا معــة ورمهــان إىل رمهــان مكفــرات دلــا بيــنهن إذا اجتنبــت الكبــائر
 أخرجو مسلم ُب صحيحو.

 شرح احلديث
يعٍت ما يقػع بػُت كػل صػبلة وصػبلة مػن ا١تكتوبػات يغفػره  : ) الصلوات اخلمس (قولو

١تػػا قبلهػػا؛ وُب ىػػذا تنويػػو بشػػأف الصػػبلة وتنبيػػو علػػى عظػػيم هللا تعػػاىل إذ الصػػبلة كفػػارٌة 
 منزلتها .

؛ اٞتمعػةا١تضاؼ ٤تػذوؼ أي : صػبلة اٞتمعػة منتهيػة إىل ( وا معة إىل ا معة: )قولو
بػػل وقػػع ُب بعػػض األحاديػػث "وزيػػادة ثبلثػػة أيػػاـ" ، وىػػذه الزيػػادة مػػن بػػاب " مػػن جػػاء 

 باٟتسنة فلو عشر أمثا٢تا".
( أي صـو شػهر رمضػاف يكفػر الػذنوب الػيت وقعػت خػبلؿ رمهانرمهان إىل ) :قولو

العاـ كلو؛ وال شك أف ا١تػراد بالصػـو ا١تكّفػر ىػو الصػـو الػذي اسػتجمع شػروط القبػوؿ 
 فاستحق صاحبو ا١تغفرة إذ كم من صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع والعطش .

لكبػػائر فػػبل يكفرىػػا ( ا١تػػراد تكفػػَت صػػغائر الػػذنوب ؛ أمػػا امكفــرات دلــا بيــنهن: )قولــو 
 صـو وال صبلة إ٪تا تكفرىا التوبة النصوح أو اٟتج أ١تربور .

( شػرط وجػزاء دّؿ عليػو مػا قبلػو، قػاؿ النػووي : "معنػاه أف إذا اجتنبـت الكبـائر) قولو:
الذنوب كّلها تُغفر إال الكبائر، ٍب كػّل مػن ا١تػذكورات صػاّب للتكفػَت ، فػإف مل يكػن لػو 

 .(1)فع لو درجات"صغائر ُكتب لو حسنات ور 
                                                

 .( للنووئٖٔ/ٖشرح مسلم: ) (ٔ)
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 احلديث التاسع
)أول شـهر رمهــان عػن أيب ىريػرة رضػي هللا عنػو أف النػيب صػػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ : 

ابػن أيب ابػن خزٯتػة ُب صػحيحو، و رواه  رمحة؛ وأوسطو مغفرة؛ وآخره عتـق مـن النـار(
 .(1)ىذا لفظوالدنيا و 

 شرح احلديث
ّولػو: أوؿ  أيامػو فيكػوف أعػّم، و٭ُتتمػل ٭ُتتمػل أف ا١تقصػود بأأّوُل شـهر رمهـان( ) :قولو

أف يكػوف أوّؿ ليلػػة منػو خاصػػة؛ ويشػهد لػػو حػػديث ابػن خزٯتػػة " إذا كػاف أوؿ ليلػػة منػػو 
 نظر هللا إليهم" .

علػيهم  ويس    ،الرٛتة على الصائمُت صباً تعاىل ( أي : ُب أّولو يصب  هللا قولو: )رمحة
رٛتػػة نازلػػة مػػن عنػػد هللا عامػػة، ولػػوال ُب شػػرح ا١تشػػكاة: "أي: وقػػت قػػاؿ ، الربكػػة سػػحاً 

ا اىتػػدينا وال تصػػدقنا وال حصػػوؿ رٛتتػػو مػػا صػػاـ وال قػػاـ أحػػد مػػن خليقتػػو، لػػوال هللا مػػ
 .(2)صلينا"
نافيػو حػديث أيب ( أي: ُب وس  الشهر يغفر هللا لصػوامو، وال يوأوسطو مغفرة) :قولو

قد يُعّجػل لػو بعػض أجػره يغفر ألمتو ُب آخر ليلة من رمضاف" فاألجَت ىريرة مرفوعاً: "
 قبل فراغو، كما أنو ٭ُتتمل أف يكوف ا١تراد مغفرتو الكاملة ورٛتتو الشاملة.

أيامو األخَتة فيشػمل العشػر أف  ا١تقصود بآخره:  ( ٭ُتتملوآخره عتق من النار) :قولو
 ألهنا مظنة ليلة القدر، و٭ُتتمل أف يكوف ا١تقصود آخر ليلة منو كما ورد ُب خرب "يعتق 

                                                

، "إف ص  ا٠ترب" :ابن خزٯتة ُب صحيحو ٍب قاؿورواه  ( البن أيب الدنيا،٘ٙ/ٔ) فضائل شهر رمضاف: (ٔ)
وُب أسانيدىم علي بن زيد بن جدعاف. ورواه ابن خزٯتة أيضًا والبيهقي باختصار عنو من : "قاؿ ا١تنذري

. ابن جدعاف ىذا ضعيف سيء اٟتفظ. وقاؿ الًتمذي: صدوؽو  ،"حديث أيب ىريرة وُب إسناده كثَت بن زيد
 .(ٕٓٗ/ٙانظر: شرح مشكاة ا١تصابي : ) وكثَت بن زيد ٥تتلف فيو. وقاؿ ُب التقريب: صدوؽ ٮتطىء.

 ( للقاري.ٜٖٙٔ/ٗا١ترقاة شرح ا١تشكاة ) (ٕ)
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 .  (1)ٚتعاً حافبًل عظيماً من النار كانوا قد استوجبوىا"
؛ ومػػػا فيػػػو مػػػن العطايػػػا الػػػوافرةنبيػػػو عظػػػيم علػػػى منزلػػػة الشػػػهر ُب ىػػػذا اٟتػػػديث تو        
 .َتات الدنيا واآلخرةحيث ُأكرموا ٓتيو بفضل صّوامو نو وت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 ( للمناوي.ٙٛ/ٖفيض القدير: ) (ٔ)
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 احلديث العاشر
)قــال هللا تعــاىل :   عليػػو وسػػلم قػػاؿ : عػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو عػػن النػػيب صػػلى هللا

كل عمل ابن آدم لـو، إال الصـيام فإنـو أ وأنـا أجـزي بـو، والصـيام جنـة، وإذا كـان 
و أحـد أو قاتلـو فليقـل : " إين يوم صوم أحدكم فال يرفـث، وال يصـ،ب، وإن سـابّ 

ائم أطيـب عنـد هللا مـن ريـح امرؤ صائم " والذي نفس زلمد بيـده خللـوف فـم الصـ
ـــان يفرحهمـــا إذا أفطـــر فـــرح بفطـــره، وإذا لقـــي ربـــو فـــرح  ،كادلســـ وللصـــائم فرحت

 .(1)أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تابصومو( 
 شرح احلديث

( فّسػػرتو الروايػػة األخػػرى "اٟتسػػنة بعشػػر )قــال هللا تعاىل:كــل عمــل ابــن آدم لــو قولــو:
: كػّل عمػل لػو  أمثا٢تا " فيكوف ا١تعٌت : كل ما يعملو يعامل بو ٖتت ىػذا ا١تيػزاف، وقيػل
 فإف لو فيو حظاً ودخبلً إلطبلع الناس عليو فهو يتعجل بو ثواباً منهم .

( استشػكل نسػبة الصػياـ إليػو تعػاىل مػع أف كػل األعمػاؿ لػو إال الصيام فإنو أ) قولو:
 سبحانو ؛ وأجيب بأجوبة عدة :

إلنسػاف قيل معناه ال يطلع عليو غَتي؛ وذلك ألف الصػياـ عبػادة سػرية قػد ٮتفيهػا ا-ٔ
 حىت على من ٬تالسهم .

قيػػل معنػػاه ال يعلػػم ثوابػػو ا١تًتتػػب عليػػو إال ىػػو تعػػاىل كمػػا قػػاؿ سػػبحانو ) إ٪تػػا يُػػوَب -ٕ
 الصابروف أجرىم بغَت حساب ( .

قيػػػػل نسػػػػبو إليػػػػو ألف الصػػػػػياـ وصػػػػف مػػػػن أوصػػػػافو تعػػػػػاىل ألنػػػػو يرجػػػػع إىل صػػػػػفتو  -ٖ
 د .الصمدية ألف الصائم ال يأكل وال يشرب فتخلق باٝتو الصم

                                                

دّؿ  اىذا اٟتديث ليس خاصاً برمضاف بل ىو عاـ ُب صياـ رمضاف وغَته وإ٪تا أدخلتو ُب الكتاب ٕتوزاً ١ت (ٔ)
 .عليو من عظيم األجر والثواب
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قيػػل معنػػاه أف األعمػػاؿ يقػػت  منهػػا يػػـو القيامػػة ُب ا١تظػػامل إال الصػػـو فإنػػو  لػػيس -ٗ
 ألحد من أصحاب اٟتقوؽ أف يأخذ منو شيئاً و اختار ىذا ابن العريب.

قيل نسبو إليو ألنو العبادة اليت مل يُعبػد بػو غػَت هللا فلػم تُعظّػم الكفػار ُب عصػر قػ  -٘
 السجود والصدقة وغَت٫تا واستحسنو ابن األثَت .آ٢تتهم بالصـو وإف عّظموىا ب

( أي : أُثيػػػُب صػػاحبو وأجازيػػػو جػػػزاءاً كثػػػَتاً وأتػػػوىل اٞتػػػزاء عليػػػو وأنـــا أجـــزي بـــو) قولـــو:
بنفسػػي فػػبل َأِكلػػو إىل ملػػك مقػػرب وال غػػَته ألنػػو سػػرٌّ بيػػٍت وبػػُت عبػػدي ال يطلػػع عليػػو 

 .ٔقالو ا١تناوي، و إال هللاغَتي كصبلة بغَت طهر أو ثوٍب ٧تس أو ٨تو ذلك ٦تا ال يعلم
 .ٔا١تناوي
( أي : ترٌس يدفع ا١تعاصػي أو يػدفع النػار عػن الصػائم كمػا يػدفع والصيام ُجّنة) قولو:

الػػًتس السػػهم ، وُب ىػػذا بيػػاف ٙتػػرة الصػػياـ الكامػػل وأنػػو يقػػي صػػاحبو ا١تعاصػػي إذ ٙتػػرة 
آيػة فػرض الصػياـ ) كتػب علػيكم الصػياـ كمػا كتػب علػى ُب الصياـ التقوى قاؿ تعػاىل 

لػػذين مػػن قػػبلكم لعلكػػم تتقػػوف (، أو يكػػوف معنػػاه : أنػػو يقػػي صػػاحبو دخػػوؿ النػػار ١تػػا ا
 يًتتب عليو من الثواب الكبَت الذي يناؿ بو رضا هللا تعاىل .

 ( مشل التنكَت الفرض والنفل والذكر واألنثى . وإذا كان يوم صوم أحدكم) قولو:
م ؛ فالواجػػب علػػى مػػن ( ىػػذا تنبيػػو علػػى آداب الصػػائفــال يرفــث وال يصــ،ب) قولــو:

: ال معٌت "ال يرفث" بضػم الفػاء وكسػرىاصاـ أف يهجر فاحش الكبلـ وبذي القوؿ، و 
يتكلم بقبي  ، ومعٌت : "وال يصػخب" بسػُت أو بصػاد مهملػة : ال يصػي  ، وُب روايػة 

 أخرى عند مسلم "ال ٬تهل" .
مو ومعػػٌت ( معػػٌت : سػػابو :شػػا٘تو؛ أي : تعػػرض لشػػتوإن ســابّو أحــد أو قاتلــو) قولــو:

 قاتلو: أراد مقاتلتو أو نازعو ودافعو .
                                                

 .( للمناوي ٙٔٛ/ٗ )فيض القدير : - ٔ
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وُب بعضػػها أنػػو قا٢تػػا ( وُب بعػػض الروايػػات "إٍل صػػائم" فليقــل إين امــرؤ صــائم: )قولــو
: يقو٢تا بقلبو ألنو أبعد عن الرياء، وقيػل : يقو٢تػا بلسػانو ليػذكر السػاّب أو مرتُت ، قيل

ىػذا، وال يبعػد أف يقػاؿ : يقو٢تػا ا١تقاتل أنو صائم وأنو صومو ٯتنعو عن ا٠توض ُب مثل 
 بقلبو ولسانو؛ وىو أوىل  ليكّف نفسو عن مقاتلة خصمو .

( ىذا قسم كاف النيب صلى هللا عليو وسلم يأٌب بو إذا والذي نفس زلمد بيده) قولو:
 احتاج لتأكيد أمر وتثبيتو ، ومعناه : والذي روحي بتقديره وتصريفو .

( تقدـ بياف معناه عند د هللا من ريح ادلسكخلُلوف فم الصائم أطيب عن) قولو:
 خصاؿ ... ".ٜتس شرح حديث: "أعطيت أميت  

( أي يفرح ذما، واحدة يفرحها ُب الدنيا والثانية وللصائم فرحتان يفرحهما) قولو:
 ُب اآلخرة.

ا١تفسدات ٠تروجو عن : بإ٘تاـ صومو وسبلمتو من ( أيإذا أفطر فرح بفطره) :قولو
: فرح باألكل والشرب بعد اٞتوع، أو يقاؿ: فرح ٔتا يعتقده من و يقاؿعهدة ا١تأمور، أ
 وجود الثواب .

، وقيل فرح بالنظر ( أي: بنيل الثواب وإعظاـ ا١تنزلةوإذا لقي ربو فرح بصومو) :قولو 
 إىل وجو ربو وىذا فرح ا٠تواص من العباد.
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 احلديث احلادي عشر
)سيد النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ : عن أيب سعيد ا٠تدري رضي هللا عنو أف 

 .(1)أخرجو البزار ُب مسندهالشهور شهر رمهان وأعظمها حرمة ذو احلجة (.
 شرح احلديث

ػػػػؤدد وىػػػػو التالسػػػػيد ": أىػػػػل اللغػػػػة ؿقػػػػا قولــــو: )ســــيد الشــــهور( قػػػػدَل؛ مػػػػن أُىػػػػّل للس 
هداء، ونظػػػائره كثػػػَتة منهػػػا سػػػيد األيػػػاـ، وسػػػيد الشػػػ، (2)"سػػػاد قومػػػو إذا تقػػػّدمهم:يقػػػاؿ

ا يػػػدؿ علػػػى عظػػػيم فضػػػلو؛ ومزيػػػد . وُب وصػػػف رمضػػػاف بالسػػػيادة مػػػوسػػػيد االسػػػتغفار
 .شرفو
،  )شهر رمهان( قولو: دليل علػى أنػو أفضػل شػهور السػنة كّلهػا ٔتػا فيهػا األشػهر اٟتُػرـُ

ػػهروردي : )رمضػػاف أفضػػل مػػن اٟتجػػة؛ وإذا قُ   لتْ ّضػػوبلػػت اٞتملػػة باٞتملػػة وفُ قػػاؿ الس 
ى ال يلػػػػـز تفضػػػيل كػػػػل أفػػػراد اٞتملػػػػة ويؤيػػػده أف جػػػػنس إحػػػدى اٞتملتػػػُت علػػػػى األخػػػر 

 . (3) الصبلة أفضل من جنس الصـو وصـو يـو أفضل من ركعتُت(
: تفضػػػيل شػػهر رمضػػػاف علػػػى غػػػَته مػػػن الشػػػهور ٔتػػػا فيهػػػا ذواٟتجػػػة وعشػػػرىا ىػػػو قلـــت

 .(4)ُب التحفة واعتمدها٢تيتمي الراج ، وقد نّ  عليو ابن حجر 
 هللا تعاىل. أي: عند )وأعظمها حرمة( قولو:

                                                

وحسنو السيوطي لكن تعقبو ا١تناوي ونقل عن ا٢تيثمي بأف فيو يزيد بن عبد ا١تلك النوفلي ضعيف اىػ  (ٔ)
 ، قلت : ن  ابن حجر ُب التحفة على صحتو .ٖٓٔ/٣ٖتمع الزوائد : 

 ظور.( البن منٕٕٛ/ٖلساف العرب: ) (ٕ)
 (.ٗٙ/ٕذكره ا١تناوي ُب فيض القدير: ) (ٖ)
يسن بل يتأكد صـو تسع اٟتجة للخرب الصحي  فيها ا١تقتضي ألفضليتها على ( حيث قاؿ ما نّصو: )ٗ)

لكنو غَت صحي ؛ ألف ا١تراد أفضليتها على ما عدا يل بو( ٍب رّد ىذا القوؿ فقاؿ: )عشر رمضاف األخَت ولذا ق
 (.ٗ٘ٗ/ٖ):ٖتفة اتاج البن حجر ع ما ٘تيز بو من فضائل أخرى("سيد الشهور" مرمضاف لصحة ا٠ترب بأنو 
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ألف فيػػػػو يػػػػـو اٟتػػػج األكػػػػرب ويػػػػـو عيػػػد األضػػػػحى، وقػػػػد دّؿ ىػػػػذا  )ذو احلجــــة( قولـــو:
علػػى  "ىػػذا أ ألػػيس ذا اٟتجػػة اٟتػػراـ ...أي  شػػهر "الصػػحيحُت اٟتػػديث مػػع حػػديث 

فضل شهر ذي اٟتجة وأنو يأٌب بعد شهر رمضاف من حيث ترتيػب األفضػلية وبػو قػاؿ 
؛ قػػػاؿ ٚتاعػػػة، وذىػػػب آخػػػروف إىل تقػػػدَل شػػػهر  رجػػػب وآخػػػروف إىل تقػػػدَل شػػػهر اػػػـر

ا١تنػػاوي عنػػد شػػرح حػػديث "رجػػب شػػهر هللا": )وأخػػذ بقضػػيتو بعػػض الشػػافعية فػػذىب 
ألصػػػ  أف وىػػػو مػػػردود واقػػػاؿ ابػػػن رجػػػب وغػػػَته:  ،أف رجػػػب أفضػػػل األشػػػهر اٟتػػػـر إىل

 .(1)(األفضل بعد رمضاف اـر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ( للمناوي.ٛٔ/ٗفيض القدير: ) (ٔ)
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 احلديث الثاين عشر
:)مــن صــام رمهــان عنػػو أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ عػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا 

 رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا. إدياناً واحتساباً غفر لو ما تقدم ذنبو(
 شرح احلديث

 أي: صامو إٯتاناً بفرضيتو وتصديقاً بثواب هللا ووعده.  قولو: )من صام رمهان إدياناً(
قػػػاؿ البغػػػوي: قولػػػو: "احتسػػػاباً" اإلخػػػبلص ، و  : ىػػػواالحتسػػػاب قولـــو: )واحتســـاباً(

: فػػػػػبلف ٭تتسػػػػػب األخبػػػػػار ويتحّسػػػػػبها أي: هللا تعػػػػػاىل وثوابػػػػػو؛ يقػػػػػاؿ : طلبػػػػػاً لوجػػػػػوأي
 .  (1)يتطلبها
إٯتاناً واحتسػاباً"  أف يصػومو علػى التصػديق والرغبػة ُب "وعليو فيكوف معٌت قولو        

طيل أليامػو لكػن يغتػنم ثوابو؛ طيبًة بو نفسو؛ غَت كاره لو وال مستثقل لصػيامو وال مسػت
 .(2)طوؿ أيامو لعظم الثواب، قالو ا٠تطايب

 وفيو تنبيو على أف اإلٯتاف وىو التصديق واالحتساب شرط لنيل الثواب.       
ا١تعٌت : من صامو على ىذا الوصػف كػاف ذلػك سػبباً ٟتصػوؿ ا١تغفػرة  قولو: )غفر لو (

 لو ، وقد خصو اٞتمهور بالذنوب الصغائر. 
وقػػػع ُب حػػػديث قتيبػػػة زيػػػادة "ومػػػا تػػػأخر"، قػػػاؿ اٟتػػػافظ  تقـــدم مـــن ذنبـــو( قولـــو: )مـــا
انفػػرد ذػػذه الزيػػادة قتيبػػة بػػن سػػعيد عػػن سػػفياف وىػػو ثقػػة ثبػػت وإسػػناده علػػى "ا١تنػػذري: 

 .(3)"شرط الصحي 

                                                

 .( للمنذري ٘٘/ٕ)الًتغيب والًتىيب :  (ٔ)
 (.٘ٔٔ/ٗذكره اٟتافظ ابن حجر ُب الفت : ) (ٕ)
 ( للمنذري.ٙ٘/ٕ )الًتغيب والًتىيب : (ٖ)
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؛ فينبغػي اإلتيػاف اف وصيامو وأنو تُناؿ بو ا١تغفػرةو قد دّؿ اٟتديث على فضل رمض     
فية امتثػػاال ألمػػره تعػػاىل واتكػػاال علػػى وعػػده مػػن غػػَت كراىيػػة بػػو بنيػػة خالصػػة وطويػػة صػػا

ومبللػة ١تػا يصػيبو مػن أذى اٞتػوع والعطػش بػل ٭تتسػب النصػب والتعػب ُب طػوؿ أيامػو 
وال يتمٌت سرعة انصرامو فإذا مل يفعػل ذلػك فقػد يػدخل ُب حػديث " رب صػائم لػيس 

رض ونيتػػو أنػػو لػػوال ولػػو تػػرؾ الصػػـو فيػػو ١تػػ": صػػيامو إال اٞتػػوع". قػػاؿ الكرمػػاٍل لػػو مػػن
 .(1)"العذر صامو دخل ُب ىذا اٟتكم كما لو صلى قاعدا لعذر فإف لو ثواب القائم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احلديث الثالث عشر
                                                

 (.ٓٙٔ/ٙالقدير: )نقلو عنو ا١تناوي ُب فيض  (ٔ)
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)إن هللا عن عبد الرٛتن بن عػوؼ رضػي هللا عنػو أف النػيب  صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ: 
اً واحتســـاباً ، وســـننت لكـــم قيامـــو ، فمـــن صـــامو وقامـــو إديانـــرمهـــانافـــًتو صـــوم 

 رواه النسائي والبيهقي بإسناد حسن . ويقيناً كان كفارة دلا مهى (
 شرح احلديث

 أي: أوجب وكتب.)إن هللا افًتو(  قولو:
علػى ىػذه األمػػة بقولػو "كتػب علػػيكم الصػياـ فمػن شػػهد  يعػٍتقولـو: )صـوم رمهــان( 

وا عشػراً قبلػو منكم الشػهر فليصػمو" وكػاف كتبػو علػى أىػل اإل٧تيػل فأصػاذم موتػاف فػزاد
وعشراً بعده فجعلوه ٜتسُت، وقيل وقع ُب بػرد وحػر شػديد فجعلػوه بػُت الشػتاء والربيػع 
وزادوا عشػػرين كفػػارة للتحويػػل، وباٞتملػػة فالصػػـو عبػػادة قدٯتػػة أصػػلية مػػا أخلػػى هللا أمػػة 

 .(1)ُب تفسَته افًتاضها عليهم . ذكره الز٥تشري من
صػػػبلة فيػػػو لػػػيبلً سػػػنة، وا١تػػػراد صػػػبلة أي جعلػػػت لكػػػم ال )وســـننت لكـــم قيامـــو( قولـــو:

الػػًتاوي ؛ وٚتهػػور العلمػػاء علػػى أهنػػا عشػػروف ركعػػة كمػػا جػػرى عليػػو الصػػحابة والتػػابعوف 
 وعلماء السلف وا٠تلف من األئمة األربعة وأتباعهم.

 يفهم منو أف يواظب على ذلك وال يًتكو حيث ال عذر. قولو: )فمن صامو وقامو(
تقػػدـ مػػا قيػػل ُب معنػػاه؛ وىػػو أف يصػػومو ويقومػػو علػػى ينــاً( قولــو: )إديانــاً واحتســاباً ويق

التصػػديق والرغبػػة ُب ثوابػػػو؛ طيبػػًة بػػػو نفسػػو؛ غػػَت كػػػاره لػػو وال مسػػػتثقل لصػػيامو وقيامػػػو 
 . مغتنماً طوؿ أيامو لعظم الثواب

أي : من صاـ ىػذا الشػهر الكػرَل وقػاـ لياليػو سػا١تاً مػن  : )كان كفارة دلا مهى (قولو
و٤تتسػػباً لوجهػػو تعػػاىل ال ريػػاء وال ؛  قاً بأنػػو حػػق وطاعػػةوالفعليػػة مصػػدّ ا١تعاصػػي القوليػػة 

 .الصغائر من ذنوبو ىٝتعة فإنو يكوف كفارة ١تا مض
                                                

 ( للز٥تشري.ٕٕ٘/ٔالكشاؼ عن غوامض حقئق التنزيل : ) (ٔ)
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 احلديث الرابع عشر
)كان رسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ

 يلقاه جيريل؛ وكان يلقاه يف كل ليلة الناس؛ وكان أجود ما يكون يف رمهان حُت
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من رمهان فيدارسو القرآن؛ فلرسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود باخلَت من 
 .وغَت٫تا أخرجو البخاري ومسلم الريح ادلرسلة(

 شرح احلديث
كرماً أي: أكثرىم  ( : )كان رسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود الناسقولو

صفة ذاتية للجواد وال يستحق اٞتود:  لبقاء الكفوي:"قاؿ أبو اوسخاًء وبذاًل. 
: مسبوؽ باستحقاؽ السائل والسؤاؿ منو، باالستحقاؽ وال بالسؤاؿ  .(1)"والكـر

ُروي أنو صلى هللا عليو وسلم "كاف إذا  وكان أجود ما يكون يف رمهان() :قولو
 ىذا السبب األوؿ ُبقلت:  .(2)دخل رمضاف أطلق كل أسَت وأعطى كل سائل"

زيادة جوده عليو الصبلة والسبلـ وىو كونو ُب ا١تواسم ا١تباركة، وقد دّؿ اٟتديث على 
 .أنو ينبغي اإلكثار ُب ىذا الشهر من الصدقة وا١تواساة وتفقد األرامل واأليتاـ

، و لزيادة جوده عليو الصبلة والسبلـالثاٍل  ب( ىذا السبقولو: )حُت يلقاه جيريل
٠تَت عند مبلقاة الصاٟتُت، قاؿ ا١تهّلب: "وفيو بركة ٣تالسة يؤخذ منو زيادة اٞتود وا

لفعل ا٠تَت، وتنبيهًا على االزدياد من العمل الصاّب،  اً الصاٟتُت، وأف فيها تذكار 
ولذلك أمر عليو السبلـ ٔتجالسة العلماء، ولزـو حلق الذكر، وشبو اٞتليس الصاّب 

أال ترى قوؿ لقماف البنو: يا بٍت بالعطّار إف مل يصبك من متاعو مل تعدـ طيب ر٭تو.
جالس العلماء، وزاٛتهم بركبتيك، فإف هللا ٭تِت القلوب بنور اٟتكمة، كما ٭تِت 

                                                

 ( أليب البقاء الكفوي.ٖٖ٘/ٔالكليات: ) (ٔ)
رواه البيهقي والبزار عن ابن عباس قاؿ ابن اٞتوزي: فيو أبو بكر ا٢تذيل قاؿ ابن حباف : يروي عن  (ٕ)
سارى عند إقباؿ رمضاف والتوسعة على الفقراء فيو ندب عتق األ": قاؿ ا١تناوي، ثبات أشياء موضوعةاأل

 .(ٖٔٔ/٘" فيض القدير: )وا١تساكُت
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األرض ا١تيتة بوابل السماء، وقاؿ مرة أخرى: فلعل أف تصيبهم رٛتة فتنالك معهم، 
 .(1)فهذه ٙترة ٣تالسة أىل الفضل ولقائهم"

داومة على عمل ا إشارة إىل استحباب ا١تُب ىذ( وكان يلقاه يف كل ليلة) :قولو
  ، وفيو اغتناـ األوقات الفاضلة بالعمل الصاّب ا١تستمر ألهنا ليست كغَتىا.ا٠تَت

( قاؿ العلماء: مدارسة جربيل للنيب عليو الصبلة من رمهان فيدارسو القرآنقولو: )
بغي اإلكثار فيو والسبلـ فيو ألنو الشهر الذي أنزؿ فيو القرآف، وفيو تنبيو على أنو ين

قاؿ عبد الواحد: "ونزوؿ جربيل ُب  من تبلوة القرآف ومدارستو ُب شهر رمضاف.
رمضاف للتبلوة دليل عظيم لفضل تبلوة القرآف فيو، وىذا أصل تبلوة الناس للقرآف ُب  

 .(2)كل رمضاف، تأسّياً بو صلى هللا عليو وسلم"
( قاؿ َت من الريح ادلرسلةفلرسول هللا صلى هللا عليو وسلم أجود باخل) :قولو

ُب ىذا " :بن بطاؿقاؿ ا، و (3)"راعها وعمومهاا١تراد كالري  ُب إس"النووي: اإلماـ 
دليل على بركة أعماؿ ا٠تَت، وأف بعضها يفت  بعًضا، ويعُت على بعض، أال ترى أف 
ـ بركة الصياـ، ولقاء جربيل وعرضو القرآف عليو زاد ُب جود النيب عليو الصبلة والسبل

 .(4)"وصدقتو حىت كاف أجود من الري  ا١ترسلة
 

 احلديث اخلامس عشر

                                                

 .البن بطاؿ (ٖٕ/ٗ: )شرح صحي  البخاري  (ٔ)
 ا١تصدر السابق .  (ٕ)
 ( للنووي.ٜٙ/٘ٔشرح صحي  مسلم )  (ٖ)
 .( البن بطاؿٕٕ/ٗشرخ صحي  البخاري: )  (ٗ)
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)رغم أنف رجل عن أيب ىريرة رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ : 
ذُكرُت عنده فلم يصّل علّي ، ورغم أنف رجل دخل عليو رمهان مث انسلخ قبل 

أخرجو يدخاله ا نة( أن يغفر لو، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكير فلم 
 .(1)الًتمذي وحّسنو

 شرح احلديث
رغم : بكسر الغُت وقد تُفت  ؛ وا١تعٌت : لصق أنفػو بػالًتاب؛  قولو: )رغم أنف رجل(

وىو كناية عن حصوؿ غاية الذؿ وا٢تواف لو ، وذكُر الرجػل ىنػا وصػف طػردي فيشػمل 
 ا١ترأة أيضاً.

عنده النيب صلى هللا عليو وسػلم فلػم  أي : ذُكر : )ذُكرُت عنده فلم يصّل علّي(قولو
قػػاؿ ا١تنػػػاوي:  ،هللا عليػػػو وعلػػى آلػػو وصػػػحبو وسػػلم يػػأت بالصػػبلة ا١تطلوبػػػة عليػػو صػػلى

ٟتقػو ذؿٌّ وخػزي ٣تػازاة لػو علػػى تػرؾ تعظيمػي ، أو خػاب وخسػر مػن قػػدر أف ": وا١تعػٌت
ينطػػق بػػػأربع كلمػػػات توجػػػب عشػػػر صػػػلوات مػػن هللا ورفػػػع عشػػػر درجػػػات وحػػػ  عشػػػر 

ن يفعػل؛ ألف الصػبلة عليػو عبػارة عػن تعظيمػو فمػن عّظمػو عّظمػو هللا ومػ خطيئات فلم
 . (2)"ر شأنومل يعظمو أىانو هللا وحقّ 

 ( أي: ذّؿ وخسر.: )ورغم أنف رجلقولو
أي : أدرؾ شهر ا١تغفػرة؛ وىػو  دخل عليو رمهان مث انسلخ قبل أن يغفر لو(قولو: )

ة وأتػػى ٔتػػا ٬تػػب عليػػو فيػػو مػػن نفسػػو عػػن الشػػهوات شػػهراً ُب كػػل سػػن يعلػػم أنػػو لػػو كػػفّ 
صياـ وقياـ ُغفر لو ما سلف من الذنوب فقّصر ومل يفعل حػىت انسػلخ الشػهر ومضػى، 

                                                

نس، وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو، وربعي بن وُب الباب عن جابر وأ"قاؿ الًتمذي عقبو:  (ٔ)
 ".إبراىيم ىو أخو إٝتاعيل بن إبراىيم وىو ثقة

 ( للمناوي.ٖٗ/ٗفيض القدير: ) (ٕ)
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مػػو حقػػره فمػػن وجػػد فرصػػة عظيمػػة بػػأف قػػاـ فيػػو إٯتانػػاً واحتسػػاباً عّظمػػو هللا ومػػن مل يعظّ 
 هللا وأىانو .

 أي: ذّؿ وخسر.: )ورغم أنف رجل( قولو
أي: أدرؾ أبويػػو أو أحػػد٫تا ُب    فلــم يــدخاله ا نــة( قولــو: )أدرك عنــده أبــواه الكــير

ستوجب بػذلك اٞتنػة ، قػاؿ كرب السن ومل يسَع ُب ٖتصيل مآرذما والقياـ ٓتدمتهما في
قيّػػػد بػػػالكرب مػػػع أف خدمػػػة األبػػػوين ينبغػػػي اافظػػػة عليهػػػا ُب كػػػل زمػػػن لشػػػدة  :العلمػػاء

 احتياجهما إىل الرب وا٠تدمة ُب تلك اٟتالة .
( ، ىنػػػا أف بػػُت ابتػػػداء رمضػػاف وبػػػُت وجػػو اإلتيػػػاف )بػػثمّ  فّ أبػػن حجػػر: كػػػقػػػاؿ افائــدة: 

انقضػػػائو مهلػػػة طويلػػػة، ٓتػػػبلؼ ٝتػػػاع ذكػػػره عليػػػو السػػػبلـ والصػػػبلة عليػػػو، فإهنػػػا تطلػػػب 
عقػػب السػػماع مػػن غػػَت مهلػػة، وكػػذا بػػر الوالػػدين فإنػػو يتأكػػد عقػػب احتياجهمػػا ا١تكػػٌت 

 .(1)عنو بالكرب
 

 
 
 
 
 
 
 

 احلديث السادس عشر
                                                

 ( للقاري.٘ٗٚ/ٕ: ا١ترقاة شرح الشكاة: ) (ٔ)
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عمــــرة يف )عبػػػػاس رضػػػػي هللا عنهمػػػػا أف النػػػػيب صػػػػلى هللا عليػػػػو وسػػػػلم قػػػػاؿ :  عػػػػن ابػػػػن
 أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا. (رمهان تعدل حجة معي

"قاؿ  :نا يقوؿربّ ٮتُ ا ٝتعت ابن عباس رضي هللا عنهم :عن عطاء قاؿ سبب احلديث:
 -اٝتهاٝتاىا ابن عباس فنسيت -المرأة من األنصار  رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم

زوجها تعٍت –بنو ما منعك أف ٖتجي معناأ قالت: كاف لنا ناض ، فركبو أبو فبلف وا
فإذا كاف رمضاف اعتمري فيو، فإف عمرة ُب "وترؾ ناضحا ننض  عليو. قاؿ:  -وابنها

معقل أـ  ّٝتى ا١ترأةالنسائي والطرباٍل ُب قصة تشبو ىذه سنن وُب ، رمضاف حجة"
ووقع مثلو ألـ طليق وأيب طليق عند ابن أيب شيبة وابن ، ثمو معقل ا٢تيبزينب وزوجها أ

" حج أبو طلحة وابنو وتركاٍل"حباف ُب صحيحو قالت أـ سليم:  السكن، وعند ابن
 فلعلها وقائع متعددة وهللا أعلم.

 شرح احلديث
العمرة: الزيارة اليت فيهػا عمػارة الوقػت وُجعػل ": زبيديقاؿ ال قولو: )عمرة يف رمهان(

، وفيػو دليػل علػى أف ثػواب العمػل يػزداد بزيػادة شػرؼ (1)"رع للقصد ا١تخصوصُب الش
 الوقت كما يزيد ْتضور القلب وخلوص النية فإف أفضل أوقات العمرِة رمضاُف .

أي تقابلهػػػػا و٘تاثلهػػػػا ُب الثػػػػواب؛ ألف الثػػػػواب يفضػػػػل بفضػػػػيلة  قولــــو: )تعــــدل حجــــة(
ؿ الطييب : "وىذا من بػاب ا١تبالغػة الوقت، وفيو تنبيو على فضيلة العمرة ُب رمضاف .قا

وإٟتػػػػاؽ النػػػػاق  بالكامػػػػل ترغيبػػػػاً وبعثػػػػاً عليػػػػو وإال كيػػػػف يعػػػػدؿ ثػػػػواب العمػػػػرة ثػػػػواب 
   .(2)اٟتج"

                                                

 ( للزبيدي.ٖٓٔ/ٖٔتاج العروس: ) (ٔ)
 ( للقسطبلٍلٕٙٙ/ٖإرشاد الساري إىل صحي  البخاري: ) (ٕ)
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دليل على أف الشيء قد يشبو الشيء و٬ُتعػل ِعدلَػو إذا أشػبهو  ىذا اٟتديث ُبو قلت: 
   .هاُب بعض ا١تعاٍل ال كلّ 

عي إليها،حيث بُّت أف عمرة رمضاف تعدؿ ترغيب ُب اٟتث عليها؛ والس )معي( قولو:
 .اٟتجة اليت يكوف فيها حاضراً بشخصو عليو الصبلة والسبلـ

: وذػػذا يكػػوف صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػد ٚتػػع ُب الًتغيػػب بػػُت حصػػوؿ ا١تضػػاعفة قلــت
 وشرؼ ا١ترافقة؛ فرٔتا كاف الثاٍل أبلغ ُب التحفيز عند أُناٍس من األوؿ.

ُب  واب اٟتج إال أهنا ال تقـو مقامػورمضاف وإف كاف ثواذا كث اعلم أف العمرة ُب: تنبيو
 ال ٬تزئ عن فرض اٟتج .إسقاط الفرض لئلٚتاع على أف االعتمار 
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 احلديث السابع عشر
)رمهــان ةكــة عػػن ابػػن عمػػر رضػػي هللا عنهمػػا أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ : 

 .(1)بزار ُب مسندهأخرجو الأفهل من ألف رمهان بغَت مكة( 
 شرح احلديث

أي: صػػـو شػػهر رمضػػاف وىػػو مقػػيم ٔتكػػة أفضػػل مػػن صػػومو ُب  )رمهــان ةكــة( قولــو:
 أي بلٍد غَتىا.

( ا١تعػػٌت: ُيضػػاعف ثوابػػو ألػػف ضػػعف؛ ألف هللا تعػػاىل أفهــل مــن ألــف رمهــان) قولــو:
َتة اختػػار مكػػة لبيتػػو اٟتػػراـ؛ وجعلهػػا مناسػػك لعبػػاده؛ وحرمػػاً آمنػػاً؛ وخّصػػها ٓتػػواص كثػػ

وُب مضػػاعفة السػػيئات قػػوالف : قيػػل تضػػاعف وقيػػل ال ؛  منهػػا : مضػػاعفة اٟتسػػنات؛
تضػػاعف مقػادير السػيئات ال كمياهتػػا؛ ": ن القػيم تنزيلهمػػا علػى حػالُت فقػاؿوحػاوؿ ابػ

فػػػإف السػػػيئة جزاؤىػػػا سػػػيئة؛ فػػػإف تكػػػن سػػػيئًة كبػػػَتًة فجزاؤىػػػا مثلهػػػا؛ وإف تكػػػن صػػػغَتًة 
 أكػػػرب منهػػػا ُب أطػػػراؼ األرض و٢تػػػذا مػػػن عصػػػى فجزاؤىػػػا مثلهػػػا؛ والسػػػيئُة ُب حػػػـر هللا

 .(2)"ا١تلك على بساط ملكو ليس كمن عصاه ٔتحل بعيد
ألػف رمضاف با١تدينػة خػَت مػن " حديث١تدينة؛ و مشل ىذا اإلطبلؽ ا )بغَت مكة(: قولو

٭ُتمػػل علػػى فػػرض ثبوتػػو علػػى أف ىػػذه و ؛ (3)فضػػعي "رمضػػاف فيمػػا سػػواىا مػػن البلػػداف
 مكة فإف صـو رمضاف فيها أفضل من غَتىا مطلقاً. األفضلية ُتستثٌت منها

 
                                                

"اىػ. ٣تمع : ٮتطئ وٮتالفأٛتد وغَته ووثقو ابن حباف وقاؿ فيو عاصم بن عمرو ضعفو: "اؿ ا٢تيثميق (ٔ)
 .(ٙٚٔ/ٙالزوائد:)

 ( البن القيم. ٕ٘/ٔزاد ا١تعاد: ) (ٕ)
: (ٖٔٓ/ُٖب ٣تمع الزوائد: )أخرجو الطرباٍل والضياء ا١تقدسي عن ببلؿ بن اٟتارث ا١تزٍل؛ قاؿ ا٢تيثمي  (ٖ)

 : ومل يصب ضياء الدين بإخراجو ُب ا١تختارة.كثَت وىو ضعيف؛ وقاؿ الذىيب  بن فيو عبد هللا
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 احلديث الثامن عشر
)إن هلل تعــاىل عنــد كــل عػػن جػػابر رضػػي هللا عنػػو أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ: 

ُب  والطػػػرباٍلُب ا١تسػػند أٛتػػػد ه اإلمػػاـ روا فطــر عتقـــاء مــن النـــار وذلــك يف كـــل ليلـــة(
 .(1)وغَتىم  الكبَت

 شرح احلديث
 ) تعاىل عتقاء(. ةوُب رواي، التأكيد بػ"إّف" لزيادة الًتغيبفيو هلل تعاىل( قولو: )إن 

وىػو ٘تػاـ الغػروب، وُخػّ   رمضػافأي وقػت فطػر كػل يػـو مػن  قولـو: )عنـد كـل فطـر(
 ألنو ٘تاـ العبادة؛ وإ٪تا يوَّب العامل أجره إذا أ٘تّو.

هنم ، والعتقاء ىػم عتقهم ٧تاهتم وخبلصهم من دخوؿ نار ج : )عتقاء من النار(قولو
 كما يشهد لو قولو "عند كل فطر" كما قالو بعضهم.   رمضافمن صائمي 

ا٢تػػػـر وا١تػػػريض؛ إذ فضػػػل هللا وال يبُعػػػْد أف يتنػػػاوؿ العتػػػق أىػػػل األعػػػذار كالشػػػيخ  قلـــت:
 .ن العتق ال إىل حاؿ ا١تعتوؽ؛ وعليو يكوف قولو" عند كل فطر" إشارة إىل زمواسع
كمػا جػاء مصػرحا   رمضػافيعٍت أف العتػق يقػع كػل ليلػة مػن  : )وذلك يف كل ليلة(قولو
مػا دلػت أيضػاً كأيامػو  يشػمللياليػو بػل ال ٮتػتّ  بوقوعػو  ُب روايات أخر ، كمػا أفبو 

أف النػػػيب صػػػلى هللا عليػػػو رضػػػي هللا عنػػػو أيب ىريػػػرة  حػػػديث عليػػػو أحاديػػػث أخػػػرى منهػػػا
م فضػػل ظَػم بعِ أيضػا ُمعلِػػ ، وىػػذا(2) تعػػاىل عتقػاء ُب كػػل يػـو وليلػة ()إف  :وسػلم قػاؿ

 الشهر وصومو.

                                                

"، وقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب رجاؿ أٛتد والطرباٍل موثقوف(: "ٖٗٔ/ُٖب ٣تمع الزوائد: )قاؿ ا٢تيثمي  (ٔ)
 (: "رجالو ثقات".ٖٓٔ/ٖإٖتاؼ ا٠تَتة )

 (ٖٕ٘/ٕأخرجو البيهقي ُب كتاب الدعوات الكبَت: ) (ٕ)
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 ي"حػديث البيهقػكمل تصرح الرواية بعدد العتقػاء وقػد وقػع ُب أحاديػث أخػرى  تتمة: 
كاف يوـُ الفطر  عند كلِّ فطٍر من شهر رمضاف كل  ليلة عتقاُء من النار ستوف ألفا فإذا

 .(1) "ألفاثبلثُت مرًة ستُت ألفا ستُت أعتق مثَل ما أعتق ُب ٚتيِع الشهر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

ده ، وَب إسناحديث حسن ال بأس بو ُب ا١تتابعات"( : ٖٙ/ٕ)ُب الًتغيب والًتىيب:  يؿ ا١تنذر قا (ٔ)
 ".ناشب وثق، وتكلم فيو الدارقطٍت
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 احلديث التاسع عشر
)إن : قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم: يب سعيد ا٠تدري رضي هللا عنو قاؿعن أ

رواه البزار ُب  دعوة مستجابة(. -يعٌت يف رمهان-لكل مسلم يف كل يوم وليلة 
 .(1)مسنده

 شرح احلديث
وقد رواه البيهقي ُب نثى؛ اسم جنس فيشمل الذكر واأل : )إن لكل مسلم(قولو

وال ٮتفى أف ىذا إ٪تا ىو للصائم : قلتبلفظ:"لكل مسلم ومسلمة"،  )الدعوات(
 الذي أقاـ حقيقة الصـو وأتى بو على وجهو ا١تطلوب.  

أي: من شهر رمضاف، وىذا ٦تا أعطاه هللا تعاىل ىذه األمة  : )يف كل يوم وليلة(قولو
 مضاف ولياليو مستجاب؛ إال أنو ـ ر وخصهم بو؛ حيث جعل دعاءىم طواؿ أيا

وحديث ، "إف للصائم عند فطره لدعوة ما ترد"يتأكد الدعاء عند اإلفطار ٟتديث 
 .أخرجو الًتمذي وحسنو "الصائم حىت يُفطر –وعّد منهم  – ثبلثة ال ترّد دعوهتم"

دعاء  وإ٪تا كافقاؿ ا١تناوي: "أي: مقبولة ال يردىا هللا تعاىل؛ )دعوة مستجابة(  قولو:
الصػائم مسػتجاباً ألف الصػـو منػع الػنفس عػن الشػهوات فػإذا تػرؾ شػهوتو مػن أجػل هللا 

 . (2)"تعاىل صفا قلبو وصل  حالو فاستجيب عند ذلك دعاؤه
يسػػتحب للصػػائم أف يػػدعو ُب حػػاؿ صػػومو ٔتهمػػات اآلخػػرة ": النػػووي ُب اجملمػػوع قػػاؿ

 .(3)"٢تذا اٟتديث و و١تن ٭تب وللمسلمُتوالدنيا ل

                                                

 ."فيو أباف بن أيب عياش، وىو ضعيف(: "ٖٗٔ/ٖقاؿ ُب ٣تمع الزوائد: ) (ٔ)
 للمناوي. ٕٚٛ/٘فيض القدير:  (ٕ)
 ( للنووي.ٖ٘ٚ/ٙاجملموع:) (ٖ)
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ل لصاحبها ُب الدنيا ، وإمػا عج  قاؿ العلماء: االستجابة بُت حالتُت : بُت أف تُ  :فائدة
ُعّجػل لػو وإال ادخػر لػو ُب ر لو ُب اآلخرة ، فإف كاف مطلوبو الذي سألو مقػّدراً أف تؤخ  
 ؛ وُب كٍل خَت.العقىب
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 احلديث العشرون
: )مـن أفطـر يومـاً مـن  عليو وسلم قػاؿ عن أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النيب صلى هللا

رمهـان يف غــَت رخصــة رخصــها هللا لــو، مل يقـِم عنــو صــيام الــدىر كّلــو وإن صــامو( 
 . (1)أخرجو اإلماـ أٛتد وأصحاب السنن

 شرح احلديث
تنبيهػاً لعظػيم منزلتػو، خّصػو بالػذكر تنويهػاً ٟترمتػو و  قولو: )من أفطر يوما من رمهان(

لوعيػػد ا١تػذكور ُب ىػػذا اٟتػػديث ١تػػن أفطػر يومػػاً مػػن أيامػػو بغػػَت : وإذا كػػاف اقػاؿ بعضػػهم
 عذر فهذا يسلتـز األجر الكبَت ١تن صاـ يوماً منو إٯتاناً واحتساباً . 

( وُب روايػة "مػن غػَت عػذر" وُب روايػة "مػن غػَت يف غَت رخصة رخصـها هللا لـو) :قولو 
 الوعيد كما ىو ظاىر.عّلة"، ويؤخذ منو أف أصحاب األعذار ال يشملهم ىذا الزجر و 

ىػذا خػػرج ٥تػرج ا١تبالغػػة والزجػر عػػن أف يفطػػر  (مل يقــم عنــو صـيام الــدىر كلــو) :قولـو
 .ذرالصائم ببل ع

وا١تعػػػٌت : أف القضػػػاء ١تػػػن أفطػػػر يومػػػاً بػػػبل عػػػذر ال  ،أي : الػػػدىر ( وإن صـــاموقولـــو: )
إف سػق  يقـو مقاـ األداء وإف صاـ عوض اليـو دىراً ؛ ألف اإلٍب ال يسق  بالقضػاء و 

، وألف ا ىػذا ىػو األليػق " قاؿ ابػن ا١تنػَت: ،لقضاء ال يساوي األداء ُب الكماؿبو الصـو

                                                

البخاري: ال أعرؼ لو غَته قاؿ  ،تفرد بو وقد ا١تطوس ابن يزيد افيو أبيث ضع فو ادثوف ألف ىذا اٟتد (ٔ)
و٦تن جـز بضعفو البغوي  ،تج ٔتثلووقاؿ القرطيب: حديث ضعيف ال ٭ت، دري ٝتع أبوه من أيب ىريرة أـ الوال أ

(. قلت: ومن تساىل ٔٙٔ/ٗ؛ وقد تكلم عنو ُب الفت : )ابن حجر: فيو اضطراباٟتافظ وقاؿ والدمَتي، 
وسكت عنو، وأنو ورد من طرؽ  أبو داود رواه وُب صحيحو، قو البخاري علّ ُب قبوؿ ىذا اٟتديث احتج بأنو 

 أخرى موقوفة على أيب ىريرة وابن مسعود رضي هللا عنهما.
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ٔتعٌت اٟتديث وال ٭تمل على نفي القضاء بالكليػة ، إذ ال تعهػد عبػادة واجبػة مؤقتػة ال 
   .(1)"تقبل القضاء

 .(2)رمن الكبائوأنو بغَت عذر  رمضاف ُبعلى ٖترَل اإلفطار  اٟتديث وقد دؿّ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

و ال ٬تزئو  أخذ بعضهم بظاىر ىذا اٟتديث فقالوا : ال يقضي من أفطر بغَت عذر ال يومًا وال غَته ألن (ٔ)
 بدلو وإمساؾ بقية النهار. أنو ٬تب عليو قضاء يوـٍ و كما ن  عليو اٟتديث، وٛتلو اٞتمهور على الزجر 

 .البن حجر ا٢تيتمي ، الكبَتة األربعوف واٟتادية واألربعُت بعد ا١تائة ٖٕٖ/ٔالزواجر :  (ٕ)
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 احلديث احلادي والعشرون
أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم صلى ذات ليلة ُب  عن عائشة رضي هللا عنها

ا١تسجد، فصلى بصبلتو ناس، ٍب صلى من القابلة، فكثر الناس، ٍب اجتمعوا من الليلة 
فلما أصب  قاؿ:  هللا عليو وسلم،الثالثة أو الرابعة، فلم ٮترج إليهم رسوؿ هللا صلى 

قد رأيت الذي صنعتم ومل دينعٍت من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرو "
 رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا. ".عليكم وذلك يف رمهان

 شرح احلديث
  أي: قاـ يصلي من الليل، وكاف قياـ الليل فرضاً عليو. (صلى ذات ليلةقوذلا: )

تحباب فعل الًتاوي  ٚتاعًة ُب ا١تسجد؛ أخذ منو اٞتمهور اس (يف ادلسجدا: )ذلقو 
وأّيده فعل عمر رضي هللا عنو عندما ٚتع الناس على قاريء واحد ُب أياـ خبلفتو، 

يفعل ُب استدؿ بو على أف األفضل ُب قياـ شهر رمضاف أف  قاؿ اٟتافظ العراقي:"
ن بوفاتو مِ فعل ذلك وإ٪تا تركو ١تعٌت قد أ ا١تسجد ُب ٚتاعة لكونو عليو الصبلة والسبلـ

وأبو  وذذا قاؿ الشافعي وٚتهور أصحابو ؛وىو خشية االفًتاض عليو الصبلة والسبلـ
و واستمر عليوقد أمر بو عمر بن ا٠تطاب رضي هللا عنو ، حنيفة وأٛتد وبعض ا١تالكية

من الشعائر الظاىرة كصبلة  وسائر ا١تسلمُت وصارعمل الصحابة رضي هللا عنهم 
لها فرادى ُب البيت أفضل لكونو عليو الصبلة أف فع وذىب آخروف إىل، العيد

واظب على ذلك قبل ىذه الليايل وبعدىا وتوُب واألمر على ذلك ٍب كاف والسبلـ 
وذذا قاؿ مالك وأبو ، من خبلفة عمر األمر على ذلك ُب خبلفة أيب بكر وصدراً 

 .(1) "يوسف

                                                

 ( للعراقي.ٜ٘ – ٜٗ/ٖطرح التثريب: ) (ٔ)
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أداء النافلة  على جوازأي أهنم اقتدوا بو، وىو دليل ( فصلى بصالتو ناس)قوذلا: 
وأخذ منو الفقهاء أنو اليشًتط لصحة اٞتماعة نية اإلماـ بل يكفي نية ٚتاعًة، 

؛ وعليو ٬توز اإلقتداء بو وإف مل يعلم.  ا١تأمـو
وفيو أف قياـ قاؿ ُب عمدة القاري: "ُب عدـ إنكاره عليهم إقرار لفعلهم، قلت: 

 .(1)"سنة عمر رضي هللا عنورمضاف سنة باٞتماعة وليس كما زعمو بعضهم أنو 
أي أهنم تداعوا وأخرب بعضهم بعضاً، وُب  (ر الناسمث صلى من القابلة، فكثُ قوذلا: )

فلما أصب  ٖتدثوا وعند أٛتد ُب ا١تسند " "فأصب  الناس فتحدثوارواية ُب البخاري "
د من جوؼ الليل فاجتمع أكثر أف النيب صلى هللا عليو وسلم صلى ُب ا١تسج

 و يؤخذ استحباب التداعي إىل ا٠تَت والتواصي باٟتق."ومنمنهم
ىكذا بالشك ُب ىذه الرواية،  (مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعةقوذلا: )

والذي دلت عليو الروايات األخرى أهنم صلوا خلفو ثبلث لياؿ و١تا كانت الليلة 
يلة الثالثة فخرج فصلوا فكثر أىل ا١تسجد من اللفي رواية البخاري "فالرابعة مل ٮترج؛ 

امتؤل "أٛتد ُب رواية و " بعة عجز ا١تسجد عن أىلوبصبلتو فلما كانت الليلة الرا
 ".ا١تسجد حىت اغت  بأىلو

مع علمو بوجودىم كما  (فلم خيرج إليهم رسول هللا صلى هللا عليو وسلمقوذلا: )
هم يتنحن  وظنوا أنو قد ناـ فجعل بعضجاء مصرحًا بو، وُب رواية ُب البخاري "

 ".فرفعوا أصواهتم وحصبوا البابوقع ُب رواية "و "ليخرج إليهم
  وقد دّؿ فعلهم ىذا على حرصهم على ا٠تَت وا٠توؼ من فواتو. ودّؿ أيضًا على 

 .تو عليو الصبلة والسبلـ ورأفتو بأمتوكماؿ شفق

                                                

 عيٍت.( للٚٚٔ/ٔعمدة القاري: ) (ٔ)
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فلما قضى ا١تراد: صلى الصب ؛ كما فّسرتو رواية البخاري "( فلما أصبحقوذلا: )
 ".صبلة الفجر أقبل على الناس فتشهد ٍب قاؿ أما بعد فإنو مل ٮتف علي مكانكم

قد أي: علمُت بوجودكم وانتظاركم يل، فالرؤية  (الذي صنعتم قد رأيتُ قولو: )
 تكوف علمية وقد تكوف بصرية وقد تكوف حلمية، وا١تقصود ىنا األوىل.

قاؿ ابن  (تفرو عليكمومل دينعٍت من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن قولو: )
ياـ الليل كاف عن ابن عباس أف ق يو عليو وحده. وقد رُ  أنو كاف فرضاً  دؿّ  بطاؿ:"

وقد أخذ العلماء من ىذا اٟتديث القاعدة  .(1)صلى هللا عليو وسلم فرًضا على النيب
كاف رأى  السبلـالصبلة و ألنو عليو  "هماـ أ٫تّ دّ عارضت مصلحتاف قُ إذا تا١تشهورة "
ُب ا١تسجد مصلحة لبياف اٞتواز أو أنو كاف معتكًفا، فلما عارضو خوؼ الصبلة 

 .(2)عجزىمن لعظم ا١تفسدة اليت ٮتاؼ م االفًتاض عليهم تركو
عن عبد الرٛتن بن عبد القارئ أنو قاؿ خرجت مع ُب صحيحو البخاري  روى :فائدة

يصلي الرجل عمر بن ا٠تطاب ليلة ُب رمضاف إىل ا١تسجد فإذا الناس أوزاع متفرقوف 
لنفسو ويصلي الرجل فيصلي بصبلتو الرى  فقاؿ عمر إٍل أرى لو ٚتعتم ىؤالء على 

ٍب عـز فجمعهم على أيب بن كعب ٍب خرجت معو ليلة أخرى  قارئ واحد لكاف أمثل
يناموف عنها أفضل نعم البدعة ىذه واليت : "صلوف بصبلة قارئهم فقاؿ عمروالناس ي

 .لليل وكاف الناس يقوموف أولويريد آخر ا "من اليت يقوموف
 
 
 

                                                

 ( البن بطاؿ.ٚٔٔ/ٖشرح صحي  البخاري: ) (ٔ)
 ( للعيٍت.ٕٚٚ/٘شرح سنن أيب داود: ) (ٕ)
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 احلديث الثاين والعشرون
من فّطر رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: ) الفارسي عن سلماف 

صائمًا على طعام وشراب من حالل صّلت عليو ادلالئكة يف ساعات شهر 
ُب  الطرباٍلالبزار ُب مسنده و ( رواه رمهان وصلى عليو جيرائيل ليلة القدر

 .(1)الكبَت
 شرح احلديث

( سواء أطعمو عشاًء أو فّطره بتمر فإف مل يتيسر فبماء، ففي من فّطر صائماً : )قولو
اؿ رسوؿ هللا صلى هللا قالوا : ليس كلنا ٬تد ما يفطر الصائم أ فق) ابن خزٯتة حديث

قة ماء أو مذ : "يعطي هللا ىذا الثواب من فّطر صائمًا على ٘ترة أو شربةعليو وسلم
: أفرأيت من مل يكن عنده أ ( . وعند أيب الشيخ ابن حباف )قلت يا رسوؿ هللالنب"
 (. يكن عنده أ قاؿ : فشربة من ماء: أفرأيت إف مل. قلت(2): فقبصة من طعاـقاؿ
( ىذا من باب األكمل واألفضل، فلو اقتصر على أحد٫تا على طعام وشراب) قولو:

 قريباً أف األجر ٭تصل ولو با١تاء.أُثيب ثواب تفطَت الصائم، بل تقّدـ 
؛ وذلك ألف كاف أخف  شبهة كاف ارتكابو أسلم( فإف مل ٬تد فما  من حالل) قولو:

هللا تعاىل طّيب ال يقبل إال طيباً، وىو سبب قوي ُب حصوؿ سّر الصـو وبركتو؛ قاؿ 
: امعة "وٖتّري اإلفطار على حبلؿ"الشيخ باسوداف معلقًا على قوؿ الرسالة اٞت

 . (3)"خال  عن الشبهة؛ وقد عّز ُب زماننا ىذا وهللا ا١تستعاف"

                                                

 .ٕٔٙ/ٙ، ومعجم الطرباٍل الكبَت: ٜٙٗ/ٙمسند البزار:  (ٔ)
 .القبصة بالصاد ا١تهملة : ىو ما يتناولو اآلخذ بأناملو الثبلث (ٕ)
 .(ٕٓٗ-ٜٔٗص )  باسوداف األنوار االمعة شرح الرسالة اٞتامعة للشيخ عبد هللا (ٖ)
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اٟتبلؿ الُصوري" ال اٟتبلؿ الِصرؼ كما قاؿ الفقهاء؛ " :ا١تقصود باٟتبلؿ قلت:
واٟتبلؿ الصوري: ىو مامل يعلم أصلو؛ لكن مع سكوف القلب إليو، وأما مع عدـ 

 سكوف القلب إليو فهو شبهة.
أي: استغفرت لو ا١تبلئكة، ٭تتمل أف ا١تراد با١تبلئكة ( صّلت عليو ادلالئكة: )قولو

 اٟتفظة و٭تتمل أف ا١تراد مبلئكة موكلُت بالدعاء ١تن فّطر الصائمُت.
( الساعة: القطعة من الزمن، وا١تراد: ٚتيع آناء يف ساعات شهر رمهان: )قولو

مل  رمضاف من ليل أو هنار، وىو دليل على كثرة الثواب مقابل العمل اليسَت حيث
، ولعل ىذه مزية   ن فّطر صائماً ُب رمضاف. ١تيقل: صلت عليو ا١تبلئكة ذلك اليـو

( ىذا من باب ذكر ا٠تاص بعد العاـ، وُب وصلى عليو جيرائيل ليلة القدر: )قولو
تنّزؿ ا١تبلئكة ظم ىذا العمل، فهو كقولو تعاىل )ذكر أمُت ا١تبلئكة منفرداً تنبيو على ع

 أبو الشيخ ابن حباف ُب كتاب الثواب بلفظ "وصافحو ( قلت: وقد رواهوالروح
يرؽ  قلبو وتكثر  من صافحو جربائيل عليو السبلـو جربائيل ليلة القدر" وزاد فيو "

 دموعو ".
 ورد ُب األحاديث ذكر أنواع من ا١تثوبات ١تن فّطر الصائم منها: تتمة:
 أجر الصائم شيء(.  عند الًتمذي ) من فّطر صائماً فلو مثل أجره؛ ال ينق  من -ٔ
)مػن فطّػر فيػو صػائماً كػاف مغفػرة لذنوبػو وعتػػق ُب صػحيحو  ُب حػديث ابػن خزٯتػة -ٕ

 رقبتو من النار (.
ُب حػػديث الطػػرباٍل ا١تػػذكور ىنػػا )صػػػّلت عليػػو ا١تبلئكػػة ُب سػػاعات شػػهر رمضػػػاف -ٖ

 .(القدروصلى عليو جربائيل ليلة 
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 احلديث الثالث والعشرون
)أفهـل الصـدقة صـدقة ف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ : عن أنس رضي هللا عنػو أ

 .(1)وغَت٫تا والبيهقيُب جامعو رواه الًتمذي  رمهان (
 شرح احلديث

وقػػد ٭ُتمػل علػػى ظػػاىره ،  أي : أعظمهػا أجػػراً وأكثرىػػا ثوابػاً قولـو: )أفهــل الصــدقة ( 
 فتكػػوف ىػػذه أفضػػل الصػػدقات مطلقػػاً ، وقػػد يكػػوف علػػى تقػػدير "مػػن أفضػػل الصػػدقة"
ويؤيػده أف الصػػدقة قػد يعظػػم أثرىػا ُب بعػػض اٟتػػاالت فتكػوف أعظػػم أجػراً مػػن الصػػدقة 

 ُب رمضاف .
وذلػػك ألف التوسػعة فيػػو علػى عيػػاؿ هللا ٤تبوبػة؛ وهللا تعػػاىل  صــدقة يف رمهـان(: )قولـو

جعػػػل شػػػهر رمضػػػاف موٝتػػػاً إلفاضػػػة الرٛتػػػة علػػػى عبػػػاده أضػػػعاؼ مػػػا يفيضػػػها ُب غػػػَته 
بػػاً منهػػػا ُب غػػَته .و٢تػػذا كػػػاف ا١تصػػطفى صػػلى هللا عليػػػو فكانػػت الصػػدقة فيػػػو أفضػػل ثوا

وقػد دّؿ اٟتػديث علػى نػدب إكثػار الصػدقة قلػت: وسػلم أجػود مػا يكػوف ُب رمضػاف. 
 فيو ومزيد اإلنفاؽ على اتاجُت والتوسعة على عيالو وأقاربو و٤تبيو فيو .

قػػاؿ ، طايػػاصػػاحبها مػػن الػػذنوب وا٠ت: أهنػػا تطهػػر كثػػَتة أشػػهرىافوائػػد  : للصػػدقة فائــدة
ػػُرُىْم َوتُػػػزَكِّيِهم ِذَػػا)تعػػاىل  والصػػدقة تشػػمل الزكػػاة والصػػدقة ( ُخػػْذ ِمػػْن أَْمػػَوا٢تِِْم َصػػَدَقًة ُتَطهِّ

يػػػا معشػػػر التجػػػار إف البيػػػع :" لمصػػػلى هللا عليػػػو وسػػػر ا١تػػػاؿ قػػػاؿ أهنػػػا تطّهػػػو ا١تسػػػتحبة، 
قػاؿ  صػاحبها عػنأهنا ترفع الػببلء .ومن فوائدىا "للغو واٟتلف فشوبوه بالصدقة٭تضره ا

أهنػػػا سػػػبب للشػػػفاء  و. "قة تسػػػد سػػػبعُت بابػػاً مػػػن الشػػػرالصػػػد": صػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم
 .(2)"، وغَت ىذا كثَتداووا مرضاكم بالصدقة"م: صلى هللا عليو وسلقاؿ والتداوي 

                                                

 ."ىذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندىم بذاؾ القوي"الًتمذي: قاؿ  (ٔ)
 ( وما بعدىا.ٖٓٓ/ٔانظر ٗتريج ىذه األحاديث ي الًتغيب والًتىيب للمنذري: ) (ٕ)
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 احلديث الرابع والعشرون
أف النػػػيب صػػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم قػػػػاؿ:  مػػػارضػػػػي هللا عنهوراشػػػد بػػػن سػػػعد عػػػن ضػػػمرة 

رواه ابػن  طوا يف النفقـة يف شـهر رمهـان فـإن النفقـة فيـو كالنفقـة يف سـبيل هللا()انبس
 .(1)أيب الدنيا

 شرح احلديث
أي : أكثػػػروا وأوسػػػعوا، يقػػػاؿ بسػػػ  هللا الػػػرزؽ كثّػػػره ووّسػػػعو، وا١تػػػراد ( قولـــو: )انبســـطوا

 ذا الفقراء إف فضل عن أولئك شيءالتوسعة ُب شهر رمضاف على األىل واألقارب وك
اإلنفػػػاؽ يشػػػمل النفقػػة الواجبػػػة كنفقػػػة الوالػػػدين  : )يف النفقـــة يف شـــهر رمهـــان(قولــو 

والزوجػػػػػة واألوالد، كمػػػػػا يشػػػػػمل النفقػػػػػة ا١تندوبػػػػػة كاألنفػػػػػاؽ علػػػػػى ذي الػػػػػرحم واٞتػػػػػوار 
 وغَتىم.
فيػػو خصوصػية لشػػهر رمضػػاف وأف األعمػاؿ تضػػاعف أضػػعافاً  : )فــإن النفقــة فيــو( قولـو

 كثَتة ومنها النفقة. 
نفقػػة ُب اٞتهػػاد وقتػػاؿ أعػػداء أي: يعػػدؿ ثواذػػا ثػػواب ال ة يف ســبيل هللا()كالنفقــ :قولــو
ليػػل علػػى فضػػل النفقػػة ُب ، وُب تشػػبيو النفقػػة ُب شػػهر رمضػػاف بالنفقػػة ُب اٞتهػػاد دهللا

 ؛ وأهنا سبب تكثَت األجر وتكفَت الوزر.شهر رمضاف
 

 
 

                                                

 سعد راشد بن و( عن ضمرة ٕٗ( برقم )ٕ٘/ٔاٟتديث مرسل، رواه ابن أيب الدنيا ُب "فضائل رمضاف" ) (ٔ)
أرسل عن  ؛إلرساؿ من الطبقة الثالثةثقة كثَت ا" ، أما ضمرة فغَت منسوب وأما راشد فقاؿ عنو ا١تناوي:اٟتمصي

 ( .ٔ٘/ٖ". انظر: فيض القدير: )ٖٔٔسعد وعوؼ بن مالك وشهد صفُت وقاؿ الذىيب: ثقة مات سنة 
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 احلديث اخلامس والعشرون
)إذا دخــــل  عليػػػػو وسػػػلم قػػػاؿ : عػػػن ابػػػن عمػػػر رضػػػي هللا عنهمػػػػا عػػػن النػػػيب صػػػلى هللا

أحدكم علـى أخيـو ادلسـلم فـأراد أخـوه أن يفطـر فليفطـر إال أن يكـون صـومو ذلـك 
 .(1)كبَتُب ال رواه الطرباٍل رمهان أو قهاء رمهان أو نذرًا(

 شرح احلديث
أي : جػػػاء عنػػػده ألمػػػر وىػػػو صػػػائم.  قولـــو: )إذا دخـــل أحـــدكم علـــى أخيـــو ادلســـلم(

 أخوة النسب؛ بل ا١تراد أخوة اإلسبلـ . واألخ ىنا يشمل أعّم من
 ( أي: التمس أخوه منو أف يقطع صومو ويتغدى.قولو: )فأراد أخوه أن يفطر

أي : فليمتثػػل أمػره وليأكػػل ؛ واألمػر ىنػػا لبلسػتحباب والنػػدب ١تػػا ُب  قولـو: )فليفطــر(
 ذلك من جرب خاطره .

و ألنػػػو فػػػرض، ( أي : فػػػبل ٬تػػػوز لػػػو قطعػػػقولـــو: )إال أن يكـــون صـــومو ذلـــك رمهـــان
 والعذر ىذا ال يرّخ  لو ُب ترؾ الفرض ألجل السنة.

ففي ، (2)و أٟتقوا بالثبلثة ا١تذكورة كل صـو واجب )أو قهاَء رمهان أو نذراً( قولو:
 ىذه األحواؿ ال يستجيب لو؛ ألف صيامو فرض فبل ٭تل لو قطعو، ولو كاف موّسعاً 

 .ألف الواجب ال ٬توز تركو لسّنة
ّؿ اٟتديث على جواز قطع النفل بل استحبابو ُب مثل ىذه اٟتالة، و وقد د        

 .(1)دّؿ أيضاً على أف صـو النفل ال يلـز بالشروع

                                                

السيوطي ُب اٞتامع الصغَت  ( وحس نؤٕٓ/ٖفيو بقية بن الوليد مدلس، انظر: ٣تمع الزوائد : ) (ٔ)
 (.ٖٖٛ/ٔالعتضاده كما قاؿ ا١تناوي ُب فيض القدير:)

، والصـو لًتؾ بعض أفعاؿ اٟتج، فهذه الستة كلها واجبة ـ إذا أمر بو اإلماـ( وىي صـو الكفارات، والصو ٕ)
 ٭تـر قطعها .
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 احلديث السادس والعشرون
قـال : )إن هللا تصـّدق بفطـر عن عائشة رضي هللا عنها أف النيب صلى هللا عليو وسلم 

 .(2)لطبقاترواه ابن سعد ُب ارمهان على مريم أميت ومسافرىا( 
 شرح احلديث

: رخػػػ  هللا تعػػػاىل ُب اإلفطػػػار فيػػػو ٗتفيفػػػاً أيقولـــو: )إن هللا تصـــدق بفطـــر رمهـــان( 
 وتيسَتاً على عباده.

أي : علػػػى مػػػن مػػػرض مرضػػػاً يشػػػّق معػػػو الصػػػـو ؛ وذلػػػك  قولـــو: )علـــى مـــريم أمـــيت(
 ٟتاجتو للدواء والغذاء ْتسب حاجة جسمو .

الفطر ُب السفر الذي استكمل الشروط اليت أي: أنو رخ  لو ُب  قولو: )ومسافرىا(
تبي  لو اإلفطػار ، وذلػك ١تػا ٭تتاجػو ا١تسػافر مػن الغػذاء ُب عملػو وسػفره ، وألف السػفر 

شػػقة قطعػة مػن العػذاب فخّفػف عنػػو لػئبل ٬تتمػع علػى العبػػد كلفتػاف فتتضػاعف عليػو ا١ت
معنػاه حػديث   : )ومػا جعػل علػيكم ُب الػدين مػن حػرج( ، وُبديناً ودنيػا قػاؿ هللا تعػاىل

أنػػػس مرفوعػػػاً : )إف هللا تعػػػاىل وضػػػع عػػػن ا١تسػػػافر الصػػػـو وشػػػطر الصػػػبلة ( رواه أٛتػػػد 
 وأصحاب السنن .

حيث رفقت بػا١تكلفُت  يدّؿ على عظمة الشريعة وتيسَتىا وُب ىذا األحكاـ ما قلت:
 وراعت مصاٟتهم ومل تكلفهم ما يشق عليهم ؛ وكاف هللا بعباده خبَتا. 

 

                                                                                                          

... ( وقاؿ اٟتنفية وا١تالكية  ىذا مذىب الشافعية واٞتمهور استدلوا ْتديث ) الصائم ا١تتطوع أمَت نفسو (ٔ)
 يلزمو إ٘تامو وإف كاف نفبلً .

 .(ٕٕٓ/ُٕب فيض القدير: ) وحسنو ا١تناوي( البن سعد، ٛٛ/ٚالطبقات الكربى: ) (ٕ)
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 والعشروناحلديث السابع 
ى هللا عليػػو وسػػلم عنػػد سػػعد بػػن رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ : أفطػػر رسػػوؿ هللا صػػل أنػػس عػػن

) أفطــر عنــدكم الصــائمون وأكــل طعــامكم ُب رمضػػاف فقػػاؿ :  عبػػادة رضػػي هللا عنػػو
 .(1)و وغَت٫تاوأبوداود ُب سنن ُب مسنده أٛتد رواه األبرار وصلت عليكم ادلالئكة (

 شرح احلديث
ُب ىنػا أنػو قػاؿ ذلػك لسػعد بػن عبػادة، ووقػع وقػع  (عبـادةد بن )أفطر عند سع: قولو

حتمل أهنا واقعتاف وأنو قالػو يُ فر عند سعد بن معاذ؛ بعض الروايات أنو قالو عندما أفط
 ٢تما إذ ال مانع من التعدد .

خرب ٔتعٌت الدعاء با٠تَت والربكة ألف أفعاؿ الصػائمُت  )أفطر عندكم الصائمون(: قولو
  .اٟتاؿ وكثرة ا٠تَت إذ من عجز عن نفسو فهو عن غَته أعجز تدؿ على اتساع

، دعػاء أو إخبػار ، قاؿ بعضػهم:"ومثلو شرب شرابكم )وأكل طعامكم األبرار(: قولو
؛ وُب (2)"األبػرار وىذا الوصف موجود ُب حق ا١تصطفى صػلى هللا عليػو وسػلم ألنػو أبػرّ 

 ذكر األبرار ما يفيد أف ىذه اٞتملة أعم ٦تا قبلها . 
لُت استغفرت لكم ، وقػد يُػراد ذػم مبلئكػة مػوكّ  :أي )وصّلت عليكم ادلالئكة(: قولو

بالػػدعاء ١تػػن فطّػػر الصػػائمُت، وقػػد يُػػراد ذػػم اٟتفظػػة أو رافعػػي األفعػػاؿ أو الكػػّل أو غػػَت 
 ذلك .

                                                

(، واٟتافظ ابن حجر ُب ٛٙ/ٚوإسناده صحي  كما قاؿ النووي ُب رياض الصاٟتُت )دليل الفاٟتُت: (ٔ)
 بن ماجو وابن حباف عن ابن الزبَت لكن ُب إسناده ضعف.(، وقد رواه آٖٗ/ٖتلخي  اٟتبَت)

 ( للمناوي.ٚٓٔ/٘فيض القدير: ) (ٕ)
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لػػػدعوة أتبػػػاعهم  وإجػػػابتهم ؛تواضػػػع أىػػػل الفضػػػل والعلػػػم وقػػػد دّؿ اٟتػػػديث علػػػى      
نو يندب أف يُدعى بالدعاء ا١تذكور ١تن فّطر الصائم وذلك مكافػأة ، وأتطييباً ٠تواطرىم

 لو على ضيافتو إياه .
أف رسػػوؿ هللا صػػػلى هللا عليػػػو وسػػلم اسػػػتأذف علػػػى سػػعد بػػػن عبػػػادة عػػػن أنػػػس : لطيفــة
ع سػػمِ فقػػاؿ سػػعد: وعليػػك السػػبلـ ورٛتػػة هللا، ومل يُ  "السػػبلـ علػػيكم ورٛتػػة هللا"فقػػاؿ: 
 سمعو فرجػع النػيبعليو سعد ثبلثا، ومل يُ  ورد   م ثبلثاً حُت سل   صلى هللا عليو وسلم النيب  

 متَ مػػػا سػػػلّ  يأنػػػت وأمػػػ ا رسػػػوؿ هللا بػػػأيبقػػػاؿ: يػػػتبعػػػو سػػػعد فصػػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم و 
أف أسػػػػػتكثر مػػػػػن  ٝتعػػػػػك، أحببػػػػػتُ عليػػػػػك ومل أُ  ، ولقػػػػػد رددتُ تسػػػػليمة إال ىػػػػػى بػػػػػأذٍل

هللا صػػػلى هللا عليػػػو  نػػػيب   فأكػػػل ب لػػػو زبيبػػػاً سػػػبلمك ومػػػن الربكػػػة، ٍب أدخلػػػو البيػػػت فقػػػرّ 
أكػل طعػامكم األبػرار، وصػلت علػيكم ا١تبلئكػة، وأفطػر عنػدكم "وسلم فلما فرغ قاؿ: 

 ." رواه البزار وغَتهالصائموف
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 احلديث الثامن والعشرون
)إن الرجل إذا صلى عن أيب ذر رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: 

: حسن رواه اإلماـ أٛتد والًتمذي وقاؿ تب لو قيام ليلة(مع اإلمام حىت ينصرف ك
 صحي .

 رمضافعن أيب ذر قاؿ : صمنا مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم  سبب احلديث :
فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حىت مضى سبع فقاـ بنا حىت ذىب ثلث الليل فلما  

ذىب الليل فقلت يا  كانت السادسة مل يقم شيئا فلما كانت ا٠تامسة قاـ بنا حىت
 .ة ... فذكر اٟتديثرسوؿ هللا لو نفلتنا قياـ ىذه الليل

 شرح احلديث
ة ُتشرع ٢تا الًتاوي  خرج ٥ترج الغالب وإال فا١ترأذكر الرجل ىنا ( )إن الرجل قولو:

"أف  وأشّد نشاطاً، روى ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف أكثر ثواباً  ٚتاعة ألف الصبلة ٚتاعة
يصلي  يبّ للناس قارئُت ُب رمضاف، فكاف أُ رضي هللا عنو جعل عمر بن ا٠تطاب 

 . (1)"بالناس، وابن أيب حثمة يصلي بالنساء
، وفيػو ( أي اقتػدى بػو واسػتمر معػو، وا١تػراد صػبلة الػًتاوي إذا صلى مـع اإلمـام) قولو:

استحباب أداء الًتاوي  ٚتاعة، ودّؿ على االستحباب ما ُب صحي  البخاري أف النػيب 
 .(2) عليو وسلم قاـ ليلتُت أو ثبلثاً ُب رمضاف ُب ا١تسجد وصلى خلفو ٚتاعةصلى هللا
( يعػػٍت ينتهػي مػػن صػػبلتو؛ بػأف ُيسػػّلم مػػن آخرىػا، وُب ىػػذا تنبيػػو حــىت ينصــرف) قولـو:

 على االستمرار مع اإلماـ إىل ٘تاـ الصبلة . 

                                                

 .ويكوف باجتماعهن ُب بيت أو ٨توه بعيداً عن أماكن الرجاؿ و٣تالسهم (ٔ)
 .وسيأٌب شرح ىذا اٟتديث قريباً إف شاء هللا تعاىل (ٕ)
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بػػاً كػػامبلً عػػن ( وُب روايػػة "ُحسػػب"؛ وا١تعػػٌت : أنػػو يثػػاب ثواكتــب لــو قيــام ليلــة) قولــو:
 قيامو ٢تذه الليلة؛ وىذا ٓتبلؼ من يصلي مع اإلماـ البعض وينصرؼ.
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 احلديث التاسع والعشرون
)كان رسوُل هللا صلى هللا عليو وسلم جيتهُد يف عن عائشة رضي هللا عنها قالت : 

أخرجو   غَته(ما ال جيتهد يفمنو  ر األواِخرالعشويف  ،رمهان ما ال جيتهد يف غَته
 مسلم وغَته.

 شرح احلديث
يبذؿ الوسع والطاقة ُب  :أيجيتهُد( رسول هللا صلى هللا عليو وسلم كان ) قوذلا:

: بذؿ اجملهود ُب ٖتصيل ا١تقصود، وسيأٌب ُب لعبادة؛ ويقاؿ ُب تعريف االجتهادا
 .ةأنو كاف دخلت العشر شّد مئزره وأيقظ أىلو وأحيا ليل اللذين بعدهاٟتديثُت 
 لشرفو على باقي الشهور، فيزداد ٫تًة ونشاطاً من أوؿ ليلة منو. )يف رمهان( قوذلا:

أي: من األشهر، وقد تقّدـ أنو دخل رمضاف مل يأٌب قوذلا: )ماال جيتهد يف غَته( 
قاؿ اإلماـ اٟتداد : " ... ال يكثر التشاغل بأمور الدنيا  فراشو حىت ينتهي رمضاف.
عنها لعبادة هللا وذكره ما أمكنو، وال يدخل ُب شيء من  ُب شهر رمضاف، بل يتفرغ

أشغاؿ الدنيا إال إف كاف ضروريًا ُب حقو، أو ُب حق من يلزمو القياـ بو من العياؿ 
و٨توىم ، وذلك ألف شهر رمضاف ُب الشهور ٔتنزلة يـو اٞتمعة ُب األياـ؛ فينبغي 

 .(1) للمؤمن أف ٬تعل يـو ٚتعتو وشهره ىذا آلخرتو خصوصاً 
( ا١تعٌت: أنو كاف ٮت  العشر األواخر يف العشر األواخر من رمهانوجيتهد قوذلا: )

ٔتزيد إقباؿ على الطاعة وتشمَت ُب العبادة، وذلك لفضل العشر األواخر على غَتىا 
 قدر فيها. من الشهر، وقد أمر عليو الصبلة والسبلـ بالتماس ليلة ال

، وقد سبق أنو يوقظ أىلو فيها رالشهيايل لأي: من قوذلا :)ما ال جيتهد يف غَته( 
 و٭تييها بالعبادة.

                                                

 ( .٘ٚٔلنصائ  الدينية ص )ا (ٔ)
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 احلديث الثالثون
كان النيب صلى هللا عليو وسلم إذا دخل العشر ) عن عائشة رضي هللا عنها قالت:

 أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا.شّد مئزره، وأحيا ليلو، وأيقظ أىلو( 
 شرح احلديث

شػر األخػَت مػن رمضػاف كمػا ُب روايػة ابػن أيب ( يعػٍت العكـان إذا دخـل العشـر) قوذلا:
شيبة، وا١تراد الليايل. وفيو دليل على أنو صلى هللا عليو وسلم ٮتّ  العشر األواخر من 
رمضػػاف ٔتزيػػد اىتمػػاـ وإقبػػاؿ علػػى العبػػادة؛ قلػػت: وال ينافيػػو اٟتػػديث ا١تتقػػدـ أنػػو كػػاف 

 هللا أعلم.يفعل ذلك إذا دخل رمضاف فلعّلو ىنا يزيد من ٫تتو ونشاطو، و
ا١تئػػزر اإلزار؛ وشػػّدُه كنايػػة عػػن التشػػمَت واالجتهػػاد، وعليػػو يكػػوف ( مئــزره شــدّ ) قوذلــا:

نػػػػػػاه اعتػػػػػػزاؿ النسػػػػػػاء وٕتنػػػػػػب معػػػػػػٌت شػػػػػػد ا١تئػػػػػػزر : اٞتػػػػػػد ُب الطاعػػػػػػة ، وقػػػػػػد يكػػػػػػوف مع
 .(1)غشياهنن
ــا ليلــو() قوذلــا: و أي تػػرؾ النػػـو الػػذي ىػػو أخػػو ا١تػػوت وتعبّػػد معظػػم الليػػل ال كلّػػ وأحي
 .(2)حديث عائشة اآلخر وفيو "ما علمتو قاـ ليلة حىت الصباح"بقرينة 
 ُب أفضلية ىذه العشر األواخر على عشر ذي اٟتجة أقواؿ: فائدة:

األخػػَت مػػن رمضػػاف ويؤيػػد ذىػػب ٚتػػع إىل أف عشػػر ذي اٟتجػػة أفضػػل مػػن العشػػر -ٔ
وال ": يػل: وال مػثلهن ُب سػبيل هللا أ قػاؿق "ـ الدنيا أيػاـ العشػرأفضل أيا"ىذا حديث 

وذلػػػك .(1)زار ُب مسػػػندهبػػرواه ال (3)"مػػثلهن ُب سػػػبيل هللا إال رجػػػل عّفػػر وجهػػػو بػػػالًتاب
                                                

 ( البن عبلف.ٙ٘ٙ/ٙدليل الفاٟتُت: ) (ٔ)
ال أعلم نيب هللا صلى هللا عليو وسلم قرأ القرآف كلو ُب  ( وغَته وفيو زيادة "ٖ٘ٔ/ٓٗمسند اإلماـ أٛتد ) (ٕ)

 " .ليلة، وال قاـ ليلة حىت أصب ، وال صاـ شهرا كامبل غَت رمضاف
راد أفضليتها على ما ا١ت"ارد ُب أفضلية عشر ذي اٟتجة: قاؿ ابن حجر ا٢تيتمي معلقًا على اٟتديث الو  (ٖ)

 ."ر" مع ما ٘تيز بو من فضائل أخرىعدا رمضاف لصحة ا٠ترب بأنو "سيد الشهو 
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وىػي األيػاـ الػيت أقسػم هللا ذػا ُب التنزيػل بقولػو )والفجػر  ،الجتماع أمهات العبادة فيها
 ولياؿ عشر(.

ذىػب آخػػروف إىل أفضػػلية العشػر األواخػػر مػػن رمضػػاف ٘تسػكاً بػػأف اختيػػار الفػػرض  -ٕ
لنفل لذلك يدؿ على أفضػليتو عليػو، مػع مػا ورد ُب فضػلها وأف رسػوؿ هللا صػلى ٢تذا وا

 هللا عليو وسلم ٬تتهد فيها ماال ٬تتهد ُب غَتىا. 
ٚتع بعضهم بُت الفضػيلتُت، قػاؿ ابػن القػيم : الصػواب أف ليػايل العشػر اآلخػر مػن -ٖ

ضػاف رمضاف أفضػل مػن ليػايل عشػر اٟتجػة وأيػاـ عشػر اٟتجػة أفضػل مػن أيػاـ عشػر رم
ألف عشػػػػر اٟتجػػػػة إ٪تػػػػا فضػػػػل ليػػػػومي النحػػػػر وعرفػػػػة وعشػػػػر رمضػػػػاف إ٪تػػػػا فضػػػػل بليلػػػػة 

 .(2)القدر
 : وٙترة ا٠تبلؼ تظهر فيما لو عّلق ٨تو طبلؽ أو نذر بأفضل األعشار أو األياـ.قلت

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          

 .(ٚٔ/٣ٗتمع الزوائد:) "رجالو ثقات إسناده حسن و اٟتافظ ا٢تيثمي:"رواه البزار عن جابر؛ قاؿ  (ٔ)
من حيث الليايل؛ ألف فيها فزعم أف ىذه أفضل "... يتمي ُب رّد كبلـ ابن القيم فقاؿ: قاؿ ابن حجر ا٢ت (ٕ)

ليلة القدر وتلك أفضل من حيث األياـ؛ ألف فيها يـو عرفة؛ غَت صحي  وإف أطنب قائلو ُب االستدالؿ لو 
 .ٗ٘ٗ/ٖاىػ التحفة: "ا ال مقنع فيو فضبًل عن صراحتؤت
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 احلديث احلادي والثالثون
ا كــان ) كــان رسـول هللا صــلى هللا عليـو وســلم إذعػن عائشػة رضػػي هللا عنهػا قالػػت : 

رمهـان قـام و نـام ؛ فـإذا دخـل العشـر شـّد ادلئـزر و اجتنـب النسـاء و اغتسـل بـُت 
 .(1)رواه الطرباٍل األذانُت و جعل العشاء سأورا (

 شرح احلديث
أي: إذا  )كــان رسـول هللا صــلى هللا عليـو وســلم إذا كـان رمهــان قـام و نــام(: قوذلـا

 اح من تعب العبادة بأف يرقد قليبًل.دخل الشهر رٔتا ناـ ٍب قاـ، وا١تعٌت: أنو قد يرت
فيػػػػو دليػػػػل علػػػػى مزيػػػػد االىتمػػػػاـ بشػػػػأف ىػػػػذه العشػػػػر،  )فــــإذا دخــــل العشــــر(قوذلــــا: 

 وٗتصيصها باالجتهاد وكثرة العبادة.
( تقػػدـ بيػػاف معػػٌت شػػّد ا١تئػػز ُب اٟتػػديث الػػذي شــّد ادلئــزر و اجتنــب النســاء): قوذلــا

نػو عطفػو ىنػا عليػو؛ والعطػف يقتضػي قبلو؛ وفيػو الػرد علػى مػن فّسػره بػاعتزاؿ النسػاء أل
 التغاير.
( ا١تراد باألذانُت: أذاف ا١تغرب والعشاء كما فّسره اغتسل بُت األذانُتو ): قوذلا

حديث علي رضي هللا عنو أف النيب عليو الصبلة والسبلـ )كاف يغتسل بُت العشاءين  
على أف  و ُب إسناده مقاؿ ؛وفيو دليل(2)(-يعٍت من العشر األواخر-يلة كّل ل

 يستحب للمسلم االغتساؿ كّل ليلة من ليايل العشر األواخر من رمضاف ؛ ومن 
 الفقهاء من ٛتل ذلك على ليايل الشهر كّلو.

                                                

رب"، ( البن أيب عاصم من حديث عائشة وقاؿ :"إسناده مقاٚٛٔ/ٔعزاه ابن رجب ُب "اللطائف" : ) (ٔ)
ومل أجده عند ابن أيب عاصم ُب السنة، وعزاه أيضًا للطرباٍل عن أنس؛ وقد وجدتو ُب معجمو األوس : 

كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم إذا دخل العشر األواخر من رمضاف طوى فراشو "ولفظو:( ٖٔ/ٙ)
 "اىػ.وُب إسناده حف  بن واقد"واعتزؿ النساء وجعل عشاءه سحورا 

 (ٚٛٔ/ٔن رجب ُب لطائف ا١تنن: )ذكره اب (ٕ)
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( أي اقتصر على وجبة واحدة وىي السحور؛ وفيو وجعل العشاء سأوراً ): قوذلا
 شأف االىتماـ بعمارة العشر األواخر بالعبادة والتقلل من شهوات الدنيا.

وردت ُب استحباب االغتساؿ ُب ليايل العشر أخبػار وآثػار مػن فعػل النػيب صػلى  تتمة:
قػاـ "هللا عليو وسلم وفعل أصحابة الكػراـ رضػي هللا عػنهم ؛ فقػد روي عػن حذيفػة أنػو 

سػػلم اف فاغتسػػل النػػيب صػػلى هللا عليػػو و مػػع النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ليلػػة مػػن رمضػػ
 "يفػػة وسػػًته النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلما حذوسػػًته حذيفػػة وبقيػػت فضػػلة فاغتسػػل ذػػ

كانوا يستحبوف أف يغتسلوا كل ليلػة مػن ليػايل :" بن جرير، قاؿ اأخرجو ابن أيب عاصم
. قاؿ اٟتافظ ابن رجب بعد "العشر األواخر ؛ وكاف النخعي يغتسل ُب العشر كل ليلة

ليلػة القػدر التنظػف  ذكره ١تا تقدـ: "فتبُت ذذا أنػو يسػتحب ُب الليػايل الػيت ترجػى فيهػا
و التػػزين و التطيػػب بالغسػػل و الطيػػب و اللبػػاس اٟتسػػن كمػػا يشػػرع ذلػػك ُب اٞتمػػع و 

 .(1)األعياد"
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ( البن رجب اٟتنبلي.ٚٛٔ/ٔلطائف ا١تنن: ) (ٔ)
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 احلديث الثاين والثالثون
)كــان يعتكــف العشــر عػن عائشػػة رضػػي هللا عنهػا أف رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػو وسػػلم 

 خاري ومسلم وغَت٫تا.أخرجو الب األواخر من رمهان حىت قبهو هللا تعاىل(
 شرح احلديث

االعتكاؼ ُب اللغة اٟتبس  أن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم كان يعتكف(قوذلا: )
وا١تكث واللزـو قاؿ هللا تعاىل: "وأنتم عاكفوف ُب ا١تساجد" وقاؿ: "فأتوا على قـو 

تعاىل، يعكفوف على أصناـ ٢تم"، وُب الشرع : ا١تكث ُب ا١تسجد بنية التقرب إىل هللا 
 .(1)واٟتديث دليل على استحباب االعتكاؼ ُب ا١تسجد وىو ٣تمع عليو

العشر األواخر : ىي الليايل وكاف يعتكف األيػاـ  )العشر األواخر من رمهان( قوذلا:
معها أيضاً فلم يكن يقتصػر علػى اعتكػاؼ الليػايل وإ٪تػا اقتصػر علػى ذكرىػا علػى عػادة 

دخولػػو ٤تػػل االعتكػػاؼ قبػػل غػػروب الشػػمس  العػػرب ُب التػػأريخ ذػػا ، وىػػذا يػػدؿ علػػى
 .(2)ليلة اٟتادي والعشرين وإال مل يكن اعتكف عشراً 

                                                

وقد وردت األحاديث ُب الًتغيب فيو ففي سنن ابن ماجو عن ابن عباس أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو  (ٔ)
"ىو يعكف الذنوب و٬تري لو من اٟتسنات كعامل اٟتسنات كلها"، وروى أبو  :وسلم قاؿ ُب ا١تعتكف

يخ ابن حباف ُب فضائل األعماؿ عن أيب بكر قاؿ خربٍل رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أنو "من اعتكف الش
يوما وليلة يريد بذلك وجو هللا عز وجل خرج من ذنوبو كيـو ولدتو أمو" قلت: ىذه األحاديث وإف كاف ُب 

ك أف فضل االعتكاؼ والًتغيب إسنادىا مقاؿ إال أهنا ُب فضائل األعماؿ واألمر فيها واسع ؛ أضف إىل ذل
 فيو ثبت من فعل النيب صلى هللا عليو وسلم .

وبو قاؿ األئمة األربعة، وقاؿ آخروف بل يبدأ العشر بكما٢تا وىذا ىو ا١تعترب عند اٞتمهور ١تن أراد  (ٕ)
نووي ُب االعتكاؼ من أوؿ النهار، وىو قوؿ األوزاعي وأيب ثور وإسحاؽ بن راىويو وابن ا١تنذر ، وحكاه ال

شرح مسلم عن الثوري وصححو ابن العريب ، وقاؿ ابن عبد الرب: ال أعلم أحداً من فقهاء األمصار قاؿ بو إال 
 األوزاعي والليث .

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 74 

وُب ىػػذا دليػػل علػػى تأكػػد االعتكػػاؼ ُب العشػػر األواخػػر مػػن رمضػػاف؛ واٟتكمػػة       
ُب اعتكاؼ ىذه العشر طلب ليلة القػدر فإهنػا عنػد اٞتمهػور ُب العشػر األواخػر أرجػى 

 نحصرة ُب العشر األخَت . من غَتىا، بل عند آخرين م
وعػدـ نسػخو، بػل ُب  دؿ ىذا على استمرار ىذا اٟتكػم )حىت قبهو هللا تعاىل( قوذلا:

فأشارت إىل استمرار حكمو حػىت ُب حػق  "ٍب اعتكف أزواجو من بعده"رواية قالت : 
النسػػاء فكػػّن أمهػػات ا١تػػؤمنُت يعػػتكفن بعػػد النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم مػػن غػػَت نكػػَت، 

ىػػػو ُب حياتػػػو قػػػد أنكػػػر علػػػيهن االعتكػػػاؼ بعػػػد إذنػػػو لبعضػػػهن كمػػػا ىػػػو ُب  وإف كػػػاف
اٟتػػديث الصػػحي  فػػذاؾ ١تعػػٌت آخػػر وىػػو كمػػا قيػػل خػػوؼ أف يكػػن غػػَت ٥تلصػػات ُب 
االعتكػاؼ بػػل أردف القػػرب منػػو لغَػػَتهتن عليػو أو لَغَتتػػو علػػيهّن أو ذىػػاب ا١تقصػػود مػػن 

 .(1)االعتكاؼ بكوهنن معو ُب ا١تعتكف أو لغَت ذلك
قاؿ العلماء: اعتكاؼ العشر األواخر من رمضاف سنة مستحبة إال أهنا ُب حق  :يوتنب

فمثبًل من يقـو بتعليم الناس أو مداواهتم أو  ؛نفعًا متعديًا إىل الغَت يًتؾ بسببومن مل 
قضاء حوائج اتاجُت من النساء والعجزة فهذا أفضل ُب حقو وأكثر ثوابًا لو ويكوف 

مسلم )هللا ُب عوف العبد ىل ويشهد لذلك حديث األحواؿ أو ترؾ االعتكاؼ ُب ىذه 
 . (2) وعليو درج خيار األمة. ماداـ العبد ُب عوف أخيو(

                                                

 .للعراقي (ٜٙٔ/ٗ:)طرح التثريب (ٔ)
يا ابن عم رسوؿ هللا ": قاؿفأتاه رجل فمسجد رسوؿ هللا  معتكفًا ُب ابن عباس رضي هللا عنهما كاف  (ٕ)

إف "فقاؿ:  "،أفبل أكلمو فيك :"، قاؿ ابن عباس"ف علّي حق وال وحرمِة صاحب ىذا القرب ما أقدر عليولفبل
ال ": قاؿ "أنسيت ما كنت فيو أ": ٍب خرج من ا١تسجد .فقاؿ لو الرجل. قاؿ : فانتعل ابن عباس "أحببت

من مشى "ناه وىو يقوؿ: ؛ فدمعت عيولكٍت ٝتعت صاحب ىذا القرب صلى هللا عليو وسلم والعهد بو قريب
، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجو هللا تعاىل جعل كاف خَتاً لو من اعتكاؼ عشر سنُتُب حاجة أخيو وبلغ فيها  
 .وصح  إسنادهواٟتاكم  والبيهقي اٍلرواه الطرب  "ث خنادؽ أبعد ٦تا بُت ا٠تافقُتهللا بينو وبُت النار ثبل
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 احلديث الثالث والثالثون
ب ُب قيػػاـ كػػاف رسػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم يرّغػػقاؿ:عػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو 

رمهان إدياناً واحتساباً غفر لو من قام : )رمضاف من غَت أف يأمرىم فيو بعزٯتة فيقوؿ
 ( أخرجو البخاري ومسلم .ما تقدم من ذنبو

 شرح احلديث
، بتشػػػػديد الغػػػػُت ا١تعجمػػػػة( بكــــان رســــول هللا صــــلى هللا عليــــو وســــلم يرّغــــقولــــو: )

 .وا١تعٌت: ٭تّث أصحابو وأىلو على ذلك ويذكر ٢تم الثواب ا١تًتتب عليو
 .و بالًتاوي أي: ُب إحياء ليالي (يف قيام رمهانقولو: )
ــأمرىم فيــو بعزديــةقولــو: ) ، قػػاؿ الطيػػيب: العزٯتػػة وقطػػع ي: بعػػـز وبػػتّ أ (مــن غــَت أن ي

معنػػاه ال يػػأمرىم أمػػر إ٬تػػاب " قػػاؿ النػػووي: ،(1)والعػػـز عقػػد القلػػب علػػى إمضػػاء األمػػر
 .(2)"بل أمر ندب وترغيب ؛وٖتتيم

، وىي ُب  ة الًتاوي بقياـ رمضاف أداء صبل : ا١ترادقاؿ العلماءقولو: )من قام رمهان( 
توزيػع القػرآف مػن  -رٛتػة هللا علػيهم  -ف سنة مأثورة. وعادة السلفكل ليلة من رمضا

أولو إىل آخره عليها، يقرؤوف منو ُب كل ليلة ما تيسػر، و٬تعلػوف ا٠تػتم ُب بعػض الليػايل 
ر، فػػإف ا٠تػػَت ر وال يقّصػػمػػن آخػػر الشػػهر، فمػػن أمكنػػو أف يقتػػدي ذػػم ُب ذلػػك فليشػػمّ 

ْن َخَْتٍ ٕتَُِدوُه ِعنَد اّللِّ (غنيمة   .(3))َوَما تُػَقدُِّموْا ألَنُفِسُكم مِّ
اٟتػديث اآلخػػر "مػن قػػاـ ليلػة القػدر إٯتانػػاً واحتسػاباً" قػػد يقػاؿ : إف أحػػد٫تا  : ُبقلـت
رمضػػاف مػػن غػَت موافقػػة ليلػػة القػػدر، ومعرفتهػػا  : قيػػاـ، وجوابػػو أف يقػاؿر عػػن اآلخػػغػٍتيُ 

                                                

 ( للقاري.ٜٙٙ/ٖمرقاة ا١تصابي : ) (ٔ)
 ( للنووي.ٓٗ/ٙ) شرح مسلم: (ٕ)
 .لئلماـ اٟتداد( ٘ٚٔالنصائ  الدينية ص ) (ٖ)
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ليلػة القػدر ١تػن وافقهػا وعرفهػا سػبب للغفػراف وإف مل يقػم ، وقيػاـ سػبب لغفػراف الػذنوب
 .  (1)شرح مسلم ُبقالو النووي غَتىا .
اب: ىػػػو : ىػػػو التصػػػديق بوعػػػد هللا وثوابػػػو، واالحتسػػػاإلٯتػػػاف )إديانـــاً واحتســـاباً( قولـــو:

 ا١تعٌت أف يقـو لياليو على التصديق والرغبة ُب ثوابو؛ طيبًة بو نفسو.، و اإلخبلص 
( ا١تعػٌت : مػن قامػو علػى ىػذه اٟتالػة كػاف ذلػك سػبباً ر لو ما تقـدم مـن ذنبـوغف) قولو:

زيػػادة وُب حػػديث قتيبػػة ، د خصػػو اٞتمهػػور بالػػذنوب الصػػغائرٟتصػػوؿ ا١تغفػػرة لػػو ، وقػػ
مغفػػػرة مػػػا تػػػأخر مػػػن الػػػذنوب إمػػػا أف يػػػراد ذػػػا "قػػػاؿ اٟتػػػافظ العراقػػػي:  .(2)"ومػػػا تػػػأخر"

أف يػػػراد بػػػو تكفَتىػػػا ولػػػو وقػػػع فيهػػػا؛  العصػػػمة مػػػن الػػػذنوب حػػػىت ال يقػػػع فيهػػػا ، وإمػػػا
 .(3)"وهللا أعلم ،على ا١تكفر ويكوف ا١تكفر متقدماً 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .( للنووئٗ/ٙشرح مسلم: ) (ٔ)
ثقة ثبت وإسناده على شرط  انفرد ذذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفياف وىو": قاؿ اٟتافظ ا١تنذري (ٕ)

 .(ٙ٘/ٕ) الًتغيب والًتىيب :"، انظر: الصحي 
 .للعراقي (ٗٙٔ/ٗ: )طرح التثريب (ٖ)
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 احلديث الرابع والثالثون
دخل رمضاف فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو و  :عن أنس بن مالك رضي هللا عنو قاؿ

إن ىذا الشهر قد حهركم وفيو ليلة خَت من ألف شهر من حرمها فقد سلم: )
  .(1)اه ابن ماجو ُب السنن وغَتهرو  رم اخلَت كلو وال حيرم خَتىا إال زلروم (ح

 شرح احلديث
زاد  الطرباٍل ُب معجمو األوس  والبزار ُب إن ىذا الشهر قد حهركم( )قولو: 

وقد دّؿ اٟتديث على التبشَت بقدومو والتهيؤ ، (2)مسنده "وىو شهر هللا ا١تبارؾ"
: إف رسوؿ هللا صلى قاؿ أبوىريرة رضي هللا عنو عنيد مسند عبد بن ٛت وُبلدخولو؛ 

  ...". هللا عليو وسلم قاؿ وىو يبشر أصحابو : "قد جاءكم رمضاف شهر مبارؾ
يعٍت ليلة القدر، وفيو دليل ١تن قاؿ أهنا ُب رمضاف، وأهنا باقية مل قولو: )وفيو ليلة( 

صنا، وأٚتع من يعتد بو تُرفع، قاؿ النووي ُب شرح ا١تهذب: "ليلة القدر من خصائ
على دوامها ووجودىا إىل آخر الدىر، ويراىا ويتحّققها من شاء هللا من بٍت آدـ كل 

الصاٟتُت ذا ورؤيتهم ٢تا؛ أكثر من أف ٖتصى، وحكمة  سنة ُب رمضاف، وإخبار
 .(3)إخفائها أف من أرادىا أحيا ليايل كثَتة طلباً ١توافقتها"

وقُبلػػت منػػػو كانػػػت لػػػو  ٢تػػػا ا وُوفّػػػق ٢تػػػ ف مػػػن وافػػقأي: أقولــو: )خـــَت مـــن ألـــف شـــهر( 
كعبادة ألف شهر وىي ٙتانوف سنة وزيادة ، قػاؿ اإلمػاـ اٟتػداد : "يُػروى أف رسػوؿ هللا 
صػػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم ١تػػػا استقصػػػر أعمػػػار أمتػػػو مػػػن بػػػُت سػػػائر األمػػػم، سػػػأؿ هللا ٢تػػػم 

                                                

 .(ٓٙ/ٕ" الًتغيب والًتىيب: )ا١تنذري:إسناده حسن إف شاء هللا تعاىلاٟتافظ قاؿ  (ٔ)
ُب ىذه الرواية ما يػدؿ علػى تسػمية شػهر رمضػاف شػهر هللا؛ ومنػو قػوؿ اإلمػاـ أٛتػد بػن زيػن اٟتبشػي رضػي  (ٕ)

 :ُب أثناء قصيدة هللا عنو
 بَت السبلـويكفيو فخراً إضافة إىل ... إلو الربايا الك

 ( للنووي.ٔٙٗ/ٙشرح ا١تهذب: )  (ٖ)
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اعػػة هللا، أي وتضػػرع إليػػو، مػػن حيػػث إنػػو إذا قصػػرت أعمػػارىم ، مل تطػػل أيػػامهم ُب ط
والعمػػػل آلخػػػرهتم ، فتقػػػّل بسػػػبب ذلػػػك حظػػػوظهم مػػػن ثػػػواب هللا والػػػدرجات العػػػبل ، 
فأعطػػاه هللا ليلػػة القػػدر ، الػػيت ىػػي خػػَت مػػن ألػػف شػػهر، تطػػويبلً ألعمػػارىم ، وتضػػعيفاً 
لثػػواذم وحسػػناهتم ، حػػىت يصػػَت الواحػػد مػػنهم إذا قػػاـ فيهػػا بطاعػػة هللا يصػػَت كأنػػو قػػاـ 

  .(1)من ٙتانُت سنة"ألف شهر، وذلك أكثر 
فيػػو تنبيػػو علػػى مػػا أودع هللا فيهػػا مػػن ا١تغفػػرة قولــو: )مــن ُحرمهــا فقــد ُحــرم اخلــَت كلــو( 

 والرٛتة والعتق الذي ال يوجد ُب غَتىا من الليايل.
وصفو بذلك لتفويتو الثواب اٞتزيػل والعطػا الكبػَت؛ قولو: )وال حيرم خَتىا إال زلروم ( 
سػػػتحق مػػن فّوهتػػػا أف يوصػػف باٟترمػػػاف، وإ٪تػػا يُوصػػػف فإهنػػا خػػَت مػػػن ألػػف شػػػهر لػػذا ا

صػاب  :بالشقاء ويستحق العزاء من ضّيع  الغنيمة اٞتليلة والفرصة الثمينة، وقد قيػل
ُ
)ا١ت

 من ُحـر الثواب(. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

  ( .ٕٗسبيل اإلدكار لئلماـ اٟتداد ، ص ) (ٔ)
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 احلديث اخلامس والثالثون
عن ابن عمر رضي هللا عنهما رضػي هللا عنهمػا أف رجػاال مػن أصػحاب النػيب صػلى هللا 

وسػػلم أُروا ليلػػة القػػدر ُب ا١تنػػاـ ُب السػػبع األواخػػر فقػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو  عليػػو
)أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر؛ فمـن كـان متأّريهـا فليتأّرىـا وسلم : 

 أخرجو البخاري ومسلم وغَت٫تا. يف السبع األواخر(
 شرح احلديث

 فظ ابػن حجػر:( قػاؿ اٟتػاوسـلم أن رجااًل من أصأاب النـيب صـلى هللا عليـو) قولو:
 .(1)"مل أقف على تسمية أحد منهم"

ُب ا١تناـ أهنا ُب السبع : قيل ٢تم ؛ أيضم أّولو: بأُروا)ُأروا ليلة القدر(  قولو:
 .األواخر
الظاىر أف ا١تراد بو أواخر الشهر؛ وقيل : ا١تراد بو السبع )يف السبع األواخر(  قولو:

يلة ين وآخرىا ليلة الثامن والعشرين؛ فعلى األوؿ ال تدخل لإىل أو٢تا ليلة الثاٍل والعشر 
، وعلى الثاٍل تدخل الثانية فق  وال تدخل ليلة إحدى وعشرين وال ثبلث وعشرين

 التاسع والعشرين.
كػػذا ىػػو بػػاإلفراد، وا١تػػراد رؤاكػػم ألهنػػا مل   "( قػػاؿ القاضػػي عيػػاض:أرى رؤيــاكم) قولــو:

 .  (2)"تكن رؤيا واحدة
با٢تمز: أي توافقت وزنًا ومعٌت،  ( تواطأتطأت يف السبع األواخرقد توا) قولو:

وأصلو أف يطأ الرجل برجلو مكاف رجل صاحبو، وىو ُب مسلم بلفظ "تواطت" بطاء 
 فتاء. 

                                                

 ( للحافظ ابن حجر.ٕٙ٘/ٗفت  الباري: ) (ٔ)
 ( للقسطبلٍل.ٖٔٗ/ٖإرشاد الساري: ) (ٕ)
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معٌت متحريها أي: متوخيًا مصادفتها؛ وعند مسلم عن  )فمن كان متأّريها( قولو:
 العشر األواخر".ابن عمر مرفوعاً "من كاف ملتمسها فليلتمسها ُب 

؛ راد ذا السبع اليت ىي آخػر الشػهرتمل أف ي٭تُ  : )فليتأّرىا يف السبع األواخر(قولو 
و٭تتمػػل أف يػػراد السػػبع بعػػد العشػػرين ؛ أي : مػػن ليلػػة إحػػدى وعشػػرين إىل ليلػػة سػػبع 

 وعشرين لتناولو إحدى وعشرين وثبلثا وعشرين فقد ورد أهنا ليلة القدر .
صػلى هللا عليػو وسػلم لليلػة القػدر إىل أهنػا ُب  نيببياف ال ى"انتهابن رجب: اٟتافظ قاؿ 

رين السػبع اآلخػػر؛ وىػػذا ٦تػا يسػػتدؿ بػػو مػػن رجػ  ليلػػة ثػػبلث وعشػرين علػػى أحػػد وعشػػ
، وأوؿ السػػػػبع األواخػػػػر ليلػػػػة ثػػػػبلث وعشػػػػرين علػػػػى فإهنػػػػا ليسػػػػت مػػػػن السػػػػبع األواخػػػػر

 . (1)  الشهر دوف ٘تامو ألنو ا١تتيقن"حساب نق
قاؿ اٟتػافظ ابػن ديث على أف الرؤيا الصاٟتة معتربة ُب مثل ىذا األمور، : دّؿ اٟتقلت

حجػػر ُب الفػػت : "ُب اٟتػػػديث داللػػة علػػػى عظػػم قػػػدر الرؤيػػا وجػػػواز االسػػتناد إليهػػػا ُب 
 .(2)األمور الوجودية بشرط أف ال ٗتالف القواعد الشرعية"

كػوف ُب كػل ليلػة مػن قاؿ اإلماـ اٟتداد : )وباٞتملة: فينبغي للمؤمن الفطن أف ي :تتمة
ليػػايل رمضػػاف مسػػتعداً لليلػػة القػػدر ومسػػتيقظاً ٢تػػا، ومػػداوماً علػػى العمػػل الصػػاّب، فػػإف 
ا١تقصػػود الػػذي عليػػو ا١تعػػوؿ: أف تػػأٌب عليػػو ليلػػة القػػدر وىػػو مسػػتغرؽ بالعمػػل الصػػاّب، 
ذاكػػراً  تعػػػاىل، غػػػَت غافػػػل وال سػػػاه وال اله، وسػػػواء بعػػػد ذلػػػك رأى ليلػػػة القػػػدر أو مل 

فإف العامػل فيهػا بطاعػة هللا يكػوف عملػو فيهػا خػَتاً مػن عملػو ُب ألػف شػهر علػم  يرىا،
ذا أومل يعلم. وإ٪تا قلنا: إنو ينبغي أف يتنبو لليلة القدر ويستعد ٢تا ُب كػل ليلػة مػن ىػذا 
الشػػهر، لكثػػرة مػػا وقػػع بػػُت العلمػػاء مػػن ا٠تػػبلؼ ُب تعيينهػػا ، وأهنػػا أي ليلػػة ىػػيأ حػػىت 

                                                

 ( البن رجب.ٜ٘ٔ/ٔلطائف ا١تنن: ) (ٔ)
 ( للحافظ ابن حجر.ٕٚ٘/ٗفت  الباري: ) (ٕ)
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ة ُب ٚتيػػع ليػػايل الشػػهر،وقاؿ بعضػػهم: إهنػػا متنقلػػة ُب لياليػػو، قػػاؿ بعضػػهم: إهنػػا مبهمػػ
وليسػت ليلػة بعينها.قلػت : وأجػدٍل أميػل إىل ىػذا القػوؿ، وأرى أهنػا قػد تكػوف ُب غػػَت 
العشػػر األواخػػر وإف كػػاف وقوعهػػا ىػػو األكثػػر، وعليػػو ٚتهػػور العلمػػاء، أعػػٍت : أف ليلػػة 

 .(1)القدر ُب العشر األواخر من رمضاف(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .(ٚٚٔية ص )النصائ  الدين (ٔ)
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 احلديث السادس والثالثون
عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت: يا رسوؿ هللا أرأيت إف علمُت ليلة القدر ما 

رواه الًتمذي  (للهم إنك عفو حتب العفو فاعف عٍتقوأ: ا)أقوؿ فيهاأ قاؿ: 
 وقاؿ: حديث حسن صحي .

 شرح احلديث
ف وافقُت؛ أو علمُت تعيينها، : ما تقوؿ إأي أرأيت إن علمُت ليلة القدر(): قوذلا

بالعبلمات، قاؿ  فعلى األوؿ: إف وافقتها وإف مل أعلمها، وعلى الثاٍل: إف علمتها
 .(1)"على إمكاف معرفة ليلة القدر وفيو دليل":الشوكاٍل
قيل عبلمتها أف ا١تطّلع عليها يرى كل شيء ساجدا، وقيل: يرى األنوار ُب   فائدة:

ا١تظلمة، وقيل: يسمع سبلما أو خطابا من ا١تبلئكة،  كل مكاف ساطعة حىت ا١تواضع
وقيل: عبلمتها استجابة دعاء من وقعت لو، وقاؿ الطربي: كّل ذلك غَت الـز فإهنا 

 .(2)قد ٖتصل وال يُرى شيء وال ُيسمع
؛ وٖتري سم الفاضلةفيو حرص أـ ا١تؤمنُت على اغتناـ ا١توا ما أقول فيها؟() قوذلا:

 -ألذكار اليت تطلب فيها؛ وُب اٟتديث ما يدؿ على فضلها األفضل من األدعية وا
وأهنا حفظت لؤلمة من سنتو عليو الصبلة والسبلـ ما مل ٭تفظو  -رضي هللا عنها

 غَتىا من النساء.
( العفو: ىو ا١تتجاوز عن سيئات عباده، قوأ: اللهم إنك عفو حتب العفو) قولو:

ره على هللا، وقد من عفا وأصل  فأجوىو سبحانو وتعاىل ٭تب العافُت عن الناس، ف
 ".خذ العفو وأمر بالعرؼأمر بذلك فقاؿ:

                                                

 ( للشوكاٍل.ٕٖٓ/ٗنيل األوطار: ) (ٔ)
 ( للزرقاٍل.ٜٕٖ/ٕشرح ا١توطأ: ) (ٕ)
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فيو إشارة إىل أف أىم ا١تطالب انفكاؾ اإلنساف من تبعات )فاعف عٍت(  قولو:
الذنوب وطهارتو من دنس العيوب، فإنو بالطهارة من ذلك يتأىل لبلنتظاـ ُب سلك 

 حزب هللا ا١تفلحُت.
 يظهر لو إف ملاب ا١ترتب ١تن اتفق أنو وافقها و قع الثو : اختلف العلماء ىل يتتمة

شيء أو يتوقف ذلك على معرفتهاأ ذىب إىل األوؿ الطربي وابن العريب وآخروف، 
د مسلم من حديث أيب ىريرة ؛ ويدؿ لو ما وقع عن(1)وإىل الثاٍل ذىب األكثروف

أهنا ليلة القدر،  "أي: يعلم: النووياإلماـ " قاؿ بلفظ "من يقم ليلة القدر فيوافقها
، ورج  ىذا اٟتافظ (2) نفس األمر وإف مل يعلم ىو ذلك"و٭تتمل أف يراد يوافقها ُب

وال أنكر حصوؿ الثواب اٞتزيل ١تن قاـ البتغاء "ابن حجر ُب شرح البخاري فقاؿ: 
ليلة القدر وإف مل يوفق ٢تا، وإ٪تا الكبلـ ُب حصوؿ الثواب ا١تعُّت ا١توعود بو وىو 

 .(3)"تقدـ من ذنبومغفرة ما 
 

 
 
 
 
 
 

                                                

 ( للصنعاٍل.ٜٚ٘/ٔسبل السبلـ: ) (ٔ)
 ( للنووئٗ/ٙشرح مسلم: ) (ٕ)
 ( للحافظ ابن حجر.ٕٚٙ/ٗفت  الباري: ) (ٖ)
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 احلديث السابع والثالثون
 ال يقولنّ ): اؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلمعن أيب بكرة رضي هللا عنو قاؿ : ق
وي: فبل أدري أَكرِه التزكية؛ أوقاؿ ال قاؿ الرا( أحدكم إين صمت رمهان كّلو وقمتو

 نة.. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد حسبد من نومة أو رقدة
 شرح احلديث

لكل من صاـ رمضاف وقامو أف  ( ىذا النهي للتنزيو فيكره)ال يقولّن أحدكم: قولو
 يقوؿ ذلك.

بعد ٘تاـ صـو رمضاف ( أي: ينبغي أف ال يقوؿ إين صمت رمهان كّلو وقمتو): قولو
؛ ذلك من تزكية النفس وشهود الكماؿ: صمت رمضاف كّلو أو قمُتو ؛ ١تا ُب وقيامو

 عدـ الصدؽ ُب قولو ىذا فقد يكوف قّصر ُب شيء منهما .مع احتماؿ 
 أنو قتادة.تسميتو و وقع ُب بعض الروايات  قال الراوي(): قولو
( ىذا االحتماؿ األوؿ الذي تقدـ ذكره؛ وىو أنو إ٪تا فال أدري أَكرِه التزكية) :قولو

 هنى عن قوؿ ذلك ١تا فيو من تزكية النفس والعُجب بالعمل اب  للثواب.
( وىذا االحتماؿ الثاٍل؛ وىو أنو رٔتا وقع  أو قال: ال بد من نومة أو رقدة): قولو

القائل ُب الكذب من حيث ال يشعر؛ فقد يكوف وقع ُب التقصَت ُب شيء من 
 الصياـ أو القياـ بنومة أو غفلة وىو ال يدري.
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 احلديث الثامن والثالثون
)إن شـهر رمهـان معلـٌق عليػو وسػلم قػاؿ :  عن جرير رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا

 .(1)رواه الديلمي بُت السماء واألرو ال يرفع إىل هللا تعاىل إال بزكاة الفطر(
 شرح احلديث

 ا١تراد : صومو كما دّلت عليو رواية أخرى. قولو: )إن شهر رمهان (
معنػوي كناية عنػد عػدـ القبػوؿ؛ وإال فالصػياـ أمػر   قولو: )معّلق بُت السماء واألرو(

 ال يتصّور فيو ىذا الوصف.
: ٭تتمل أف ال يرفع احتماالف ذكر٫تا العلماء: األوؿىنا  : )ال يرفع إىل هللا تعاىل(قولو

ٔتعٌت ال يقبل من صاحبو وال يثاب عليو أصػبًل، والثػاٍل : ٭تتمػل أف ا١تػراد ال يرفػع رفعػاً 
مػػن أدى زكػػاة الفطػػر بػػل  تامػػاً مرضػػياً بػػل بعضػػاً منػػو؛ ويثػػاب عليػػو ثوابػػاً ال يبلػػغ ثػػواب

 يكوف دونو ُب اٞتزالة .
ُب اإلمػػاـ النػػووي أي : بإخراجهػػا؛ والفطػػر بكسػػر الفػاء قػػاؿ  : )إال بزكــاة الفطــر(قولـو

وىػػي مولػػدة ال عربيػة وال معربػػة بػػل اصػػطبلحية للفقهػاء؛ وتسػػمى أيضػػاً زكػػاة ": اجملمػوع
 .(2)"رمضاف وزكاة الصـو وصدقة الرؤوس وزكاة األبداف

واإلثابػػػػة عليػػػػو متوقفػػػػة علػػػػى  صػػػػياـ رمضػػػػاف وقػػػػد دّؿ اٟتػػػػديث علػػػػى أف قبػػػػوؿ        
إخراجهػػا علػػى مػػا اقتضػػاه ظػػاىر اللفػػظ، وُب ىػػذا دليػػٌل علػػى مكانػػة زكػػاة الفطػػر وتنبيػػو 

  على االىتماـ بإخراجها، فإهنا منعت من قبوؿ ركن من أركاف اإلسبلـ.
 

                                                

ه ابن رواوقاؿ: ": (ٜٚ/ٕ: )ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب ( للديلمي، وأوردهٖٕ٘/ٔمسند الفردوس: ) (ٔ)
 ."حديث غريب جيد اإلسناد:شاىُت ُب فضائل رمضاف وقاؿ

 ( للنووي.ٖٓٔ/ٙاجملموع: ) (ٕ)
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 احلديث التاسع والثالثون
فـــرو رســـول هللا  صـــلى هللا عليـــو وســـلم ا قػػػاؿ : )عػػػن ابػػػن عبػػػاس رضػػػي هللا عنهمػػػ

صدقة الفطر طهرًة للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمًة للمسـاكُت، فمـن أداىـا قبـل 
( رواه الصالة فهي زكاٌة مقبولة، ومن أداىا بعد الصالة فهـي صـدقٌة مـن الصـدقات

 صحي  على شرط البخاري. :اٟتاكم وقاؿأبو داود و 
 شرح احلديث

( أّيد الفرضية أحاديث مرفوعة منها سول هللا صلى هللا عليو وسلمفرو ر : )قولو
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ : "زكاة الفطر 
فرض على كل مسلم، حر وعبد، ذكر وأنثى، من ا١تسلمُت صاع من ٘تر أو صاع من 

؛ وكاف (1)اع األئمة األربعةشعَت" أخرجو الدارقطٍت واٟتاكم وغَت٫تا، وفرضيتها بإٚت
  .قبل العيد بيومُت رمضاففرضها ُب السنة الثانية من ا٢تجرة ُب 

فيو بياف أف صدقة الفطر فرض واجب كافًتاض "( قاؿ ا٠تطايب:)صدقة الفطر: قولو
سلم فهو ا فرض رسوؿ هللا صلى هللا عليو و الزكاة الواجبة ُب األمواؿ، وفيو بياف أف م

اة الفطر ووجوذا ف طاعتو صادرة عن طاعة هللا وقد قاؿ بفرضية زككما فرض هللا أل
 ."عامة أىل العلم

( ُب ىذا بياف ٟتكمة مشروعيتها وأنو تطهَت طهرًة للصائم من اللغو والرفثقولو: )
 من اللغو والرفث الواقعُت من الصائم حاؿ الصـو ، ويؤخذ من ىذا أف زكاة الفطر 

ة أو فقَت ٬تد فضبًل عن قوتو؛ إذ كاف وجوذا لعلة اجبة على كل صائم غٍت ذي جدو 
 .(2)التطهَت وكل الصائمُت ٤تتاجوف إليها فإذا اشًتكوا ُب العلة اشًتكوا ُب الوجوب

                                                

 .أف الواجب ما ثبت بظٍت ملى قاعدهتوجوذا ال فرضيتها ع وهناير  ةاٟتنفيأف  ىذا اإلٚتاع عارض (ٔ)
 .من أسلم قبل الغروب بلحظة ، وعلىق ىنا خرج ٥ترج الغالب فهي ٕتب على من مل يذنب التطهَت  (ٕ)
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( وُب روايػػة "والفقػػراء"، وىػػذه حكمػػة أخػػرى مػػن مشػػروعية )وطعمــٌة للمســاكُت :قولــو
ىػػػذا اليػػػـو عػػػن ذّؿ  اغنػػػوىم ُب"ر إليػػػو حػػػديث اإلمػػػاـ أٛتػػػد مرفوعػػػاً كػػػاة الفطػػػر؛ أشػػػاز 

 .  "السؤاؿ
: أخرجهػػا إىل مسػػتحقيها قبػػل ( أيمــن أّداىــا قبــل الصــالة فهــي زكــاة مقبولــة) قولــو:

صػػبلة العيػػد فػػإف هللا تعػػاىل يقبلهػػا منػػو ويثيػػب عليهػػا ، وىػػذا مػػا يسػػميو الفقهػػاء وقػػت 
 الفضيلة وىو أف ٮترج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل صبلة العيد. 

( أي وليسػػػت بزكػػػاة عـــد الصـــالة فهـــي صـــدقة مـــن الصـــدقاتومـــن أداىـــا ب) قولـــو:
الفطػػر؛ وىػػذا خػػرج ٥تػػرج الزجػػر وإال فػػالراج  عنػػد أىػػل العلػػم أنػػو ٬تزئػػو إخراجهػػا بعػػد 
الصػػػبلة مػػػع الكراىػػػة وفػػػوت الثػػػواب، نعػػػم إف أخرىػػػا حػػػىت غربػػػت الشػػػمس حػػػـر عليػػػو 

 . (1)وعصى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

  و٢تا أحكاـ تتعلق ذا ُتطلب من كتب الفقو. (ٔ)
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 احلديث األربعون
من " عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ:عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا 

 .وغَته رواه مسلم من شوال كان كصيام الدىر" صام رمهان مث أتبعو ستاً 
 شرح احلديث

 ما من أفطر فيوصاـ رمضاف؛ وأ ١تنب صري  ُب أف ا٠تطا )من صام رمهان(: قولو
يستحب  ففيو تفصيل: إف كاف بعذر اسُتحب لو صياـ الست ؛ وإف كاف ببلعذر مل

  . ، فبل يشتغل بالنفل عن الفرضلو ألنو ٥تاطب بالقضاء على الفور
 . (1)استدؿ بو من استحّب إتباعو ليـو العيد، وبو قاؿ الشافعيةقولو: )مث أتبعو( 
: النوويبالتأنيث؛ وىو صحي  ولو قاؿ ستة با٢تاء جاز أيضا، قاؿ قولو: )ستاً( 

وإ٪تا يلتزموف ا٢تاء ُب ا١تذّكر إذا ذكروه بلفظو  يقاؿ: صمنا ٜتسًا وستًا وٜتسًة وستًة،"
  (2)"الوجهاف صر٭تا فيقولوف صمنا ستة أياـ وال ٬توز ست أياـ فإذا حذفوا األياـ جاز

فيو داللة صر٭تة ١تن استحّب صياـ ىذه الست، وبو قاؿ الشافعي قولو: )من شوال( 
واألفضل أف تصاـ الستة  النووي: "قاؿ أصحابنااإلماـ قاؿ  وأٛتد وداود وموافقيهم،

متوالية عقب يـو الفطر فإف فرقها أو أخرىا عن أوائل شواؿ إىل أواخره حصلت 
 .(3)ا١تتابعة ألنو يصدؽ أنو أتبعو ستاً من شواؿ"فضيلة 

                                                

"وال داللة للحديث على ذلك؛ إذ التتابع ا١تفهـو من اٟتديث أف يكوف بُت  ( وخالفهم اٟتنفية فقالوا:ٔ)
تتابع  رمضاف وبُت الست وىو ٦تنوع حقيقة لنهي صـو يـو العيد، فأما أف ٭تمل على ٣تاز ا١تشارفة فإنو

، أو ا١تراد بو البعدية ا١تطلقة، ويدؿ عليو حديث ابن ماجو وغَته عن ثوباف  حكما مع وجود الفصل بيـو
 ( للزيلعي.ٕٖٖ/ٔانظر:تبيُت اٟتقائق: ) مرفوعا: " من صاـ ستة أياـ بعد الفطر كأنو صاـ السنة".

 ( للنووي.ٚ٘/ٛشرح مسلم: ) (ٕ)
 :، قالوا"ا رأيت أحدا من أىل العلم يصومهام" :اؿ مالك ُب ا١توطأوقاؿ مالك وأبو حنيفة يكره ذلك، ق( ٖ)

فيكره لئبل يظن وجوبو، قاؿ النووي ُب شرح مسلم: "ودليل الشافعي وموافقيو ىذا اٟتديث الصحي  الصري  
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وإ٪تا كاف ذلك كصياـ الدىر ألف اٟتسنة بعشر أمثا٢تا  قولو: )كان كصيام الدىر(
ورد ىذا ُب حديث النسائي بسند حسن:  فرمضاف بعشرة أشهر والستة بشهرين وقد

 .(1)"صياـ شهر رمضاف بعشرة أشهر، وصياـ ستة أياـ بشهرين فذلك صياـ السنة"
ىذا ما يّسر هللا سبأانو و تعاىل مجعو من األحاديث ادلتعلقة بشهر           

شرحها، أسأل هللا سبأانو أن ينفع هبا، ويوفق للعمل ّوفق لرمهان ادلبارك و 
ا وآداهبا، آمُت ، وصلى هللا على سيدنا زلمد وعلى آلو وصأبو وسلم بأحكامه

 .(2)تسليماً كثَتاً ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلُت
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          

ظن وجوذا ينتقض بصـو قد يُ  :وقو٢تم ،وإذا ثبتت السنة ال تًتؾ لًتؾ بعض الناس أو أكثرىم أو كلهم ٢تا
 ( للنووي.ٙ٘/ٛ، شرح مسلم: )شوراء وغَت٫تا من الصـو ا١تندوب"ة وعاعرف
: صـو ست من شواؿ عند أيب حنيفة وأيب يوسف كراىتو، وعامة ا١تشايخ مل يروا اٟتنفي قاؿ ابن ا٢تماـ( ٔ)

لفصل بو بأسا، واختلفوا فقيل: األفضل وصلها بيـو الفطر، وقيل: بل تفريقها ُب الشهر، ووجو اٞتواز أنو وقع ا
بيـو الفطر فلم يلـز التشبو بأىل الكتاب، ووجو الكراىة أنو قد يفضي إىل اعتقاد لزومها من العواـ لكثرة 

 ( البن ا٢تماـ.ٜٖٗ/ٕاىػ، فت  القدير ) "ا١تداومة
 ىػ واٟتمد .ٕٛٗٔوكاف الفراغ من تبييضو ُب آخر شهر شعباف ا١تكـر سنة  (ٕ)
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 الرسالة الثانية

 

 وخاا ال   إتحاف
 ببعض سنن الصوم ورمضان

 
 مجع وترتيب

 سقاف بن عيل العيدروس
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 ادلقدمة
اٟتمد  الذي خص  بعض األياـ والليايل بالفضل والزيادة ، وجعل شهر        
العبادة ، والصبلة والسبلـ على سيدنا ٤تمد الداعي إىل منهج للطاعة و موٝتًا  رمضاف

 ا٢تدى والسعادة، صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو األئمة القادة . 
ألياـ ٔتثابة ٤تطاٍت على الطريق ، وأسواؽ مراْتة يسعى . فإف ىذه اأما بعد       

إليها كل حري  شفيق ، وقد كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ٬تتهد ُب رمضاف 
ما ال ٬تتهد ُب غَته ، ويثابر فيو ليحوز نصيبًا من نوره وفضلو  وخَته، لذا فقد 

ن والطاعات ؛ أحببت أف أذّكر نفسي وأخواٍل و٨تن ُب شهر رمضاف ببعض السن
والنوافل ا١تستحبات؛ اليت ينبغي أف ٨تافظ عليها فنحن ُب شهرٍ النافلُة فيو ثواذا ثواب 

و هللا ُب الفريضة ، و الفريضة ُتضاعف بثواب سبعُت فريضة ، قاؿ اإلماـ اٟتداد رٛت
: ) واستكثروا من أعماؿ الرب، وأفعاؿ ا٠تَت ما استطعتم ُب كتابو النصائ  الدينية

رمضاف، لفضل أوقاتو وحصوؿ ا١تضاعفة فيو، وكثرة الثواب وتيسر العمل شهر 
با٠تَتات. فإما ا١تضاعفة فلما ورد: أف النافلة ُب رمضاف يعدؿ ثواذا ثواب الفريضة، 
والفريضة فيو بسبعُت فريضة ُب غَته . فمن يسم  بفوات ىذا الرب  ويكسل عن 

ر العمل با٠تَت ُب رمضاف فؤلف النفس اغتناـ ىذه التجارة اليت ال تبور! وأما تيس  
األمارة بالسوء مسجونة باٞتوع والعطش، والشياطُت ا١تثّبطُت عن ا٠تَت ا١تعّوقُت عنو 
مصف دوف ال يستطيعوف الفساد وال يتمكنوف منو، فلم يبَق بعد ذلك عن ا٠تَتات 

ف والعياذ توىل عليو ا٠تذالمانع، وال من دوهنا حاجز إال من غلب عليو الشقاء، واس
 انتهػى كبلمو رٛتو هللا تعاىل . با ( 
وإ٪تا كتبت ما حضرٍل رتو ُب ىذه الرسالة ليس كل شيء، ٍب إف ما ذك         

( سّنٍة مستحبة، حرصُت على  عرضها سهلًة مرتّبة، وقد  أربعُتفأوصلتها إىل ) 
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ناؾ سنن أخرى قرنُت ذكرىا بالدليل، مع مراعاة االختصار وترؾ التطويل، على أف ى
تستحب للصائم جاءت ذا أخرى عامة  ب ُب رمضاف على وجو ا٠تصوص، وتستح

النصوص ، بّينها العلماء ُب مصنفاهتم، وذكرىا الفقهاء ُب مؤلفاهتم، فلينظرىا من 
إحتاف ) ىذا اٞتمع أراد االستزادة، ولَتاجعها من أراد اإلكثار من العبادة، وقد أٝتيتُ 

، وأعاننا  الغتناـ ىذه الليايل واألياـفقنا هللاو ( صوم ورمهاناإلخوان ببعم سنن ال
على فعل ما يقربنا إليو تعاىل مع اإلخبلص التاـ؛ آمُت. وىذا أواف الشروع؛ ُب بياف 

 .ف والسداد وىو حسيب ونعم الوكيلمسائل ىذا اجملموع؛ ومن هللا أستمد العو 
الًتغيب الكثَت عن رسوؿ هللا صلى يسّن للمسلم السحور فقد ورد فيو  السُّنة األوىل:

فيو بركة فعن أنس بن مالك رضي هللا عنو قاؿ قاؿ رسوؿ أف هللا عليو وسلم ؛ وأخرب 
، و ُب لسحور بركة ( رواه البخاري ومسلمهللا صلى هللا عليو و سلم تسحروا فإف ُب ا
: دعاٍل عرباض بن سارية رضي هللا عنو قاؿحديث آخر أنو ) الغداء ا١تبارؾ ( فعن ال

: )ىلّم إىل الغذاء رمضاف فقاؿشهر و وسلم إىل السحور ُب رسوؿ هللا صلى هللا علي
( رواه أبو داود والنسائي، فينبغي للمسلم أف ال يدع السحور ولو بشيء يسَت ا١تبارؾ

رضي هللا عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ) ا٠تدري فعن أيب سعيد  
بل تدعوه ولو أف ٬ترع أحدكم جرعة من ماء فإف هللا عز وجل السحور كلو بركة ؛ ف

 ومبلئكتو يصلوف على ا١تتسحرين ( رواه أٛتد وإسناده قوي .
يسن أف ٬تعل ُب سحوره ٘ترًا ؛ فقد ورد عن النيب صلى هللا عليو وسلم أنو  الثانية:

 قاؿ: )نعم سحور ا١تؤمن التمر( رواه أبو داود وابن حباف ُب صحيحو.
يسن تأخَت سحوره إىل قبيل الفجر مامل يقع ُب الشك ؛ فعن سهل رضي   ثة:الثال

الفطر   )ال يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا:يو وسلم قاؿهللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عل
 وأخروا السحور ( رواه اإلماـ أٛتد ، وأما إذا خاؼ الوقوع ُب الشك فبل يسن 
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 وقتو من نصف الليل إىل قبيل الفجر . لو تأخَته ولو أف يتسحر قبل ذلك ويدخل
ينبغي أف ٬تعل فارقًا ووقتًا فاصبًل بُت سحوره وأذاف الفجر ؛ وليحذر من أف  الرابعة:

يأكل مع الفجر أو مع اآلذاف ففي حديث عن زيد بن ثابت رضي هللا عنو قاؿ : 
اف بُت تسحرنا مع النيب صلى هللا عليو وسلم ٍب قاـ إىل الصبلة ؛ قاؿ أنس : كم ك

األذاف والسحور أ قاؿ ) قدر ٜتسُت آية ( رواه البخاري ومسلم . وقد قدرىا 
مطلوب تشهد لو امر العلماء بثلث أو ربع ساعة ؛ وُب ذلك احتياط للعبادة وىو 

األحاديث كحديث ) دع ما يريبك إىل ماال يربيك ( وحديث ) من اتقى الشبهات 
 فقد استربأ لدينو ( متفق عليو.

يستحب االجتماع على السحور؛ ويدّؿ لو حديث زيد بن أرقم ) تسحرنا : اخلامسة
مع رسوؿ هللا ٍب قمنا إىل الصبلة ( اٟتديث وىو ُب الصحيحُت ؛ كما أف ُب 

 االجتماع بركة ففي اٟتديث ) خَت الطعاـ ما تكاثرت عليو األيدي ( .
خلل بعد سحوره فقد ينبغي للصائم أف ال يُِغفَل ا٠تبلَؿ ؛ بل عليو أف يت السادسة:

روى الطرباٍل عن ابن مسعود مرفوعًا ) ٗتللوا فإنو نظافة، والنظافة تدعو إىل اإلٯتاف، 
 واإلٯتاف مع صاحبو ُب اٞتنة (  بل قيل إف ا٠تبلؿ آكد للصائم من السواؾ .

: يسػػن للصػػائم تعجيػػل اإلفطػػار و٤تػػل االسػػتحباب مػػا مل يقػػع ُب الشػػك ففػػي الســابعة
ن سعد رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قػاؿ ) ال اٟتديث عن سهل ب

يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا الفطػر ( رواه البخػاري ومسػلم وعػن أيب ىريػرة رضػي هللا عنػو 
قاؿ : قاؿ رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ هللا عػز و جػل ) إف أحػب عبػادي إيل 

اؿ العلمػاء : أمػا لػو وقػع ُب الشػك مل أعجلهم فطرا ( رواه أٛتد والًتمػذي وحسػنو . قػ
 يسن لو التعجيل بل ٭تـر فلُيتنبو .
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يسن أف يفطر على الرطب حيث ُوجد وإال فعلى التمر وإال فعلػى البسػر فػإف  الثامنة:
مل ٬تد فا١تاء فإنو طهور ؛ فعن أنس رضي هللا عنو قاؿ :كاف رسوؿ هللا صػلى هللا عليػو 

فػػإف مل تكػػن رطبػػات فتمػػرات فػػإف مل تكػػػن  وسػػلم يفطػػر قبػػل أف يصػػلي علػػى رطبػػات
حسا حسوات من مػاء ( رواه أبػو داود والًتمػذي وقػاؿ : حػديث حسػن وعػن سػلماف 
بن عامر الضيب رضػي هللا عنػو عػن النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ ) إذا أفطػر أحػدكم 

الًتمػػذي فليفطػر علػػى ٘تػػر فإنػػو بركػػة فػػإف مل ٬تػد ٘تػػراً فا١تػػاء فإنػػو طهػػور ( رواه أبػػو داود و 
 وقاؿ حسن صحي  .

علػػػػى ٖتػػػري اإلفطػػػػار علػػػػى اٟتػػػبلؿ ؛ قػػػػاؿ بعػػػػض الصػػػائم : ينبغػػػػي أف ٭تػػػػرص التاســـعة
الصػػػػاٟتُت ) إذا صػػػػمت فػػػػانظر علػػػػى مػػػػا تفطػػػػر فػػػػإف اٟتػػػػراـ سػػػػم ىالػػػػك للػػػػدين ( وُب 
اٟتػػديث عػػن سػػلماف رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ) مػػن 

راب مػػػن حػػػبلؿ صػػػّلت عليػػػو ا١تبلئكػػػة ُب سػػػاعات شػػػهر فطّػػػر صػػػائماً علػػػى طعػػػاـ وشػػػ
رمضػػاف ؛ وصػػلى عليػػو جربائيػػل ليلػػة القػػدر ( رواه الطػػرباٍل ُب الكبػػَت وأبػػو الشػػيخ ابػػن 

 حباف ُب كتاب الثواب إال أنو قاؿ ) وصافحو جربائيل ليلة القدر ( .
 : يسػػن أف يػػدعو عنػػد إفطػػاره فػػإف دعػػاءه مسػػتجاب فعػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللاالعاشــرة

) ثبلثة ال تػرد دعػوهتم : الصػائم حػُت : وؿ هللا صلى هللا عليو وسلمعنو قاؿ : قاؿ رس
يفطػر واإلمػػاـ العػادؿ ودعػػوة ا١تظلػػـو ( رواه أٛتػد والًتمػػذي وحسػػنو ؛ وبػأي شػػيء دعػػا 

 حصلت الّسنة إال أنو بالوارد ا١تأثور أفضل وآكد ومن ذلك :
ابػػن عمػر رضػػي هللا عنهمػػا ، قػػاؿ :   مػارواه أبػػو داود والنسػػائي بإسػناده حسػػن عػػن -أ 

كػػاف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم إذا أفطػػر قػػاؿ : " ذىػػب الظمػػأ ، وابتلػػت العػػروؽ ، 
 وثبت األجر إف شاء هللا تعاىل ".
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ما رواه أبو داود  عن معاذ بن زىرة أف النيب صلى هللا عليو وسلم كػاف إذا أفطػر  -ب 
 " ىكذا رواه مرسبل ولو شواىد.قاؿ : " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت 

ما رواه ابن السٍت عن معاذ بن زىػرة قػاؿ : كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم  -ج 
 إذا أفطر قاؿ : " اٟتمد  الذي أعانٍت فصمت ، ورزقٍت فأفطرت " .

بػػػن  ا: ٝتعػػػت ن عػػػن عبػػػد هللا بػػػن أيب مليكػػػة  قػػػاؿمػػػارواه ابػػػن ماجػػػو بسػػػند حسػػػ -د 
  " .تك اليت وسعت كل شيء أف تغفر يل" اللهم إٍل أسألك برٛتوؿعمرو إذا أفطر يق
: يسػػن تفطػػَت الصػػائمُت فعػػن زيػػد بػػن خالػػد اٞتهػػٍت رضػػي هللا عنػػو عػػن احلاديــة عشــرة

النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ) مػن فطّػر صػائما كػاف لػو مثػل أجػره غػَت أنػو ال يػنق  
، قػاؿ العلمػاء : و٭تصػل لػو من أجر الصائم شيء ( رواه الًتمػذي وصػححو والنسػائي 

ىذا األجر ولو فطره على شيء يسَت إال أف األكمل أف يشػبعو ؛ وُب حػديث سػلماف 
الذي رواه ابن خزٯتة ُب صػحيحو ) مػن فطّػر فيػو صػائماً كػاف مغفػرة لذنوبػو وعتػق رقبػة 
من النار وكاف لو مثل أجره مػن غػَت أف يػنق  مػن أجػره شػيء ( قػالوا: لػيس كلنػا ٬تػد 

ر الصػػائم فقػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ) يُعطػػي هللا ىػػذا الثػػواب مػػن مػػا يفطّػػ
 فّطر صائما على ٘ترة أو شربة ماء أو مذقة لنب (. 

وليحػػرص علػػى أف يكػػوف قصػػده مػػن التفطػػَت إتبػػاع السػػنة و نيػػل الثػػواب ال             
 العادة ا١تعهودة كل سنة .

عو لػو ٔتػا ورد ُب اٟتػديث  ففػي سػنن أيب : يسن إف أفطر عند أحد أف يدالثانية عشر
داود وغَته بإسناد صحي  عن أنس رضي هللا عنو أف النيب صػلى هللا عليػو وسػلم أفطػر 
عنػػػد سػػػعد بػػػن عبػػػادة ٍب قػػػاؿ : ) أفطػػػر عنػػػدكم الصػػػائموف ، وأكػػػل طعػػػامكم األبػػػرار 

 وصّلْت عليكم ا١تبلئكة ( .
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اء صػبلة الػًتاوي  والػوتر فهػي سػنة يسن أف يقـو رمضاف و٭تيي لياليو بأد الثالثة عشر:
عظيمػػة األجػػر؛ وواحػػدة مػػن شػػعائر ىػػذا الشػػهر ؛ وقػػد كػػاف رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو 
وسلم يرغب أصحابو ُب قياـ رمضاف ويقوؿ ) من قاـ رمضػاف إٯتانػا واحتسػابا غفػر لػو 
 ما تقدـ من ذنبو ( رواه البخاري ومسػلم وعنػد النسػائي ُب سػننو ) إف هللا فػرض صػياـ

خػػرج مػػن ذنوبػػو كيػػـو  رمضػػاف وسػػننت لكػػم قيامػػو ؛ فمػػن صػػامو وقامػػو إٯتانػػاً واحتسػػاباً 
قػػاؿ العلمػػاء : وإ٪تػػا ينػػاؿ ىػػذا الثػػواب مػػن الزمهػػا كػػل ليلػػة فإنػػو يصػػدؽ  ،ولدتػػو أمػػو (

عليو أنو قاـ رمضاف ؛ وال ينبغي للحري  على ا٠تَت أف يتهاوف ُب تركها فإف عجػز ُب 
سػػػافر صػػػبلىا ولػػػو ٙتػػػاٍل ركعػػػات ؛ ففػػػي اٟتػػػديث ) إذا  ليلػػػة مػػػن الليػػػايل أو مػػػرض أو

 أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم ( رواه البخاري ومسلم .
يسػػن طيلػة الشػهر الكػػرَل أف يػبلـز قػراءة القػػراف ؛ وأف يكثػر مػن تبلوتػػو  الرابعـة عشـر:

 فهو شهر القراف ؛ وليكن لو ُب ذلك ا٠تتمات اقتداًء بسلف األمة ؛ فقد كاف منصػور
ب والعشػػػاء ُب رضػػػي هللا عػػػنهم أنػػو ٮتػػػتم فيمػػػا بػػػُت ا١تغػػػر  بػػن زاداف أحػػػد ُعبّػػػاد التػػػابعُت

، وروى ابن أيب داود بإسػناده الصػحي  أف ٣تاىػداً رٛتػو هللا كػاف رمضاف ختمتُت وشيئا
 للنووي." األذكار " كذا ُب كتابٮتتم القرآف ُب رمضاف فيما بُت ا١تغرب والعشاء.  

إذ مقصػود القػراءة تػدبّر ا١تعػاٍل لػى تػدبر القػراءة وترتيلهػا ؛ وليحػرص ع اخلامسة عشر:
وتأّمػػػل اآليػػػات والوقػػػوؼ عنػػػد العػػػرب واالتعػػػاظ بالقصػػػ ، قػػػاؿ تعػػػاىل: " كتػػػاب أنزلنػػػاه 

) ألف أقػػرأ سػػورة أرتلهػػػا : عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػاابػػػن إليػػك ليػػدبّروا آياتػػو"، ولػػذا قػػاؿ 
عػػن رجلػػُت قػػرأ أحػػد٫تا البقػػػرة وآؿ ئل ٣تاىػػد ُسػػب إيل مػػن أف أقػػرأ القػػرآف كلػػو ( و أحػػ

عمػػراف واآلخػػر البقػػرة وحػػدىا وزمنهمػػا وركوعهمػػا وسػػجود٫تا وجلوسػػهما واحػػد سػػواء؛ 
 ) الذي قرأ البقرة وحدىا أفضل ( . :فقاؿ
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وكما يستحب لو تبلوة القػراف يسػتحب لػو كػذلك مدارسػتو مػع غػَته  السادسة عشر:
يل القراف كل ليلة مػن رمضػاف ، قػاؿ ؛ فقد كاف نبينا صلى هللا عليو وسلم يعارض جرب 

اإلمػػػاـ النػػػػووي ُب اجملمػػػػوع : ) قػػػػاؿ أصػػػػحابنا : السػػػنة كثػػػػرة تػػػػبلوة القػػػػرآف ُب رمضػػػػاف 
ومدارسػػػتو وىػػػو أف يقػػػرأ علػػػى غػػػَته ؛ ويقػػػرأ غػػػَته عليػػػو ( اىػػػػ ؛ واٟتكمػػػة ُب اسػػػتحباب 

 ا١تدارسة ما ٭تصل من زيادة التدبر والتفهم ١تعاٍل القراف العظيم.
وليواظب على حضور ٣تالس العلم والذكر والفقو فثواذا عظيم وشأهنا  شر:السابعة ع

فخػيم؛ عػن ابػن عبػاس قػاؿ ) كػاف رسػػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم أجػود مػا يكػػوف ُب 
متفػق رمضاف حُت يلقاه جربيل ؛ وكاف يلقاه ُب كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف ( 

 ٟتديث مذاكرة ا٠تَت والعلم ىذا اوقد استنب  العلماء من فوائد عليو، 
وليحػػرص علػػى عمػػارة األوقػػات بػػذكر هللا تعػػاىل فيكػػوف لػػو نصػػيب مػػن  الثامنــة عشــر:

االستغفار والتسبي  والتهليل و اٟتمد والصبلة على النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم ؛ ومػن 
ر األذكار ا١تنصوص عليها والواردة ُب األحاديػث قولػو : أشػهد أف ال إلػو إال هللا أسػتغف
هللا نسألك اٞتنة ونعوذ بك من النار ؛ ففي حديث ابن خزٯتػة ُب صػحيحو قػاؿ صػلى 

خصػلتُت ترضػوف  ؛مػن أربػع خصػاؿ -يعٍت رمضػاف  –هللا عليو وسلم ) واستكثروا فيو 
فأمػػا ا٠تصػػلتاف اللتػػاف ترضػػوف ذمػػا ربكػػم  ،ذمػػا ربكػػم وخصػػلتُت ال غنػػاء بكػػم عنهمػػا

وأمػػػػا ا٠تصػػػػلتاف اللتػػػػاف ال غػػػػٌت بكػػػػم عنهمػػػػا  ،نوفشػػػػهادة أف ال إلػػػػو إال هللا وتسػػػػتغفرو 
 فتسألوف هللا اٞتنة وتعوذوف بو من النار ( .

وليكثػػػر الصػػػائم مػػػن الػػػدعاء ُب أيػػػاـ رمضػػػاف ولياليػػػو ؛ فالصػػػائم أحػػػد  التاســـعة عشـــر:
الذين ال ترّد دعوهتم كما ُب حديث البزار ) ثبلثة حٌق علػى هللا أف ال يػرد ٢تػم دعػوة : 

وكمػػا أف الصػػياـ  ،وا١تسػػافر حػػىت يرجػػع  ( ،وا١تظلػػـو حػػىت ينتصػػر ،الصػػائم حػػىت يفطػػر
عػػن النػػيب صػػلى هللا ف شػػهر رمضػػاف شػػهر إجابػػة الػػدعاء ة اسػػتجابة الػػدعاء فكػػذلكمظنّػػ
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) أتػػػاكم رمضػػػاف شػػػهر بركػػػة يغشػػػاكم هللا فيػػػو ؛ فينػػػزؿ الرٛتػػػة و٭تػػػ   :عليػػػو وسػػػلم قػػػاؿ
: )يسػػػتحب ُب اجملمػػػوعووي ، قػػػاؿ النػػػتجيب فيػػػو الػػػدعاء ( رواه الطػػػرباٍلا٠تطايػػػا ويسػػػ

 للصائم أف يدعو ُب حاؿ صومو ٔتهمات اآلخرة والدنيا لو و١تن ٭تب وللمسلمُت ( 
حيػػػث يّسػػػر هللا تعػػػاىل يسػػػتحب للمسػػػلم أف يوسػػػع علػػػى أىلػػػو ُب رمضػػػاف  العشـــرون:
لنػػػاس وكػػػاف أجػػػػود مػػػا يكػػػػوف ُب فقػػػد كػػػػاف نبيػػػو صػػػلى هللا عليػػػػو وسػػػلم أجػػػػود اعليػػػو؛ 
) كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم  :قػاؿي هللا عنهمػا رضػ؛ عن ابػن عبػاس رمضاف

لقػػػاه جربيػػػل ( رواه البخػػػاري ومسػػػلم؛ قػػػاؿ اإلمػػػاـ أجػػػود مػػػا يكػػػوف ُب رمضػػػاف حػػػُت ي
قػػاؿ ا١تػػاوردي : ويسػػتحب للرجػػل أف يوسػػع علػػي عيالػػو ُب شػػهر النػػووي ُب اجملمػػوع: )

( اىػػ فا١تسػلم وخػر منػنو ؛ السػيما ُب العشػر األوارمضاف ؛ وأف ٭تسن إيل أرحامو وجَتا
حػػُت ٬تػػود ُب رمضػػاف بالعطػػاء واإلنفػػاؽ علػػى أىلػػو وعيالػػو إ٪تػػا يتأسػػى ُب ذلػػك بنبيػػػو 

 صلى هللا عليو وسلم .
فقػػد  ،وذوي اٟتاجػػة وا١تسػػاكُت ،وليحػػرص علػػى تعاىػػد اتػػاجُت احلاديــة والعشــرون:

بػو خزٯتػػة ؤاسػاة ( رواه أوصػف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم شػهر رمضػاف بأنػو ) شػهر ا١ت
؛ وإذا كػاف شػهر رمضػاف شػهر ا١تسػارعة إىل ا٠تػَتات واألعمػاؿ الصػػاٟتات ُب صػحيحو

  ١تػربات؛فتفّقد الفقراء وا١تسػاكُت؛ وسػّد حاجػات اتػاجُت؛ أفضػل الطاعػات وأحسػن ا
) أحػػػػب األعمػػػاؿ إىل هللا عػػػػز و جػػػل سػػػرور تدخلػػػػو علػػػى مسػػػػلم ؛ أو  ففػػػي اٟتػػػديث

 اً ؛ أو تقضي عنو ديناً ( رواه الطرباٍل.تكشف عنو كربة ؛ أو تطرد عنو جوع
يسػػتحب للمسػػلم االعتكػػاؼ ُب ا١تسػػجد؛ وىػػو ُب أيػػاـ رمضػػاف  الثانيــة والعشــرون :

والسػػبلـ أنػػو يعتكػػػف اسػػتحباباً؛ فقػػد كػػػاف مػػن ىػػدي نبينػػا عليػػػو الصػػبلة  ولياليػػو أشػػد  
و ت النػػيب صػػلى هللا عليػػ؛ فعػػن ابػػن عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا قػػاؿ ٝتعػػويرّغػػب ُب ذلػػك

: ) من اعتكػف يومػاً ابتغػاء وجػو هللا تعػاىل جعػل هللا بينػو وبػُت النػار ثػبلث وسلم يقوؿ
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خنادؽ أبعد ٦تا بُت ا٠تافقُت  ( رواه الطرباٍل ُب األوسػ  والبيهقػي واللفػظ لػو واٟتػاكم 
وقاؿ صػحي  اإلسػناد ، قػاؿ العلمػاء : وىػو ُب العشػر األواخػر آكػد وأفضػل اقتػداًء بػو 

 لم وٖترياً لليلة القدر .صلى هللا عليو وس
يسن للمسلم ترؾ ا١تراء واٞتداؿ والسباب ُب كل حػاؿ وُب صػيامو  الثالثة والعشرون :

خاصػًة آكػد ففػي اٟتػديث ) الصػياـ جنػة ؛ فػإذا كػاف يػـو صػـو أحػدكم فػبل يرفػػث وال 
يصخب فإف سابو أحد أو قاتلػو فليقػل إٍل صػائم إٍل صػائم ( رواه البخػاري ومسػلم . 

ىريرة رضي هللا عنو أنو عليو الصبلة والسبلـ قاؿ:  ) ليس الصياـ من األكل وعن أيب 
والشػرب؛ إ٪تػا الصػػياـ مػن اللغػو والرفػػث ( رواه ابػن خزٯتػة وابػػن حبػاف ُب صػػحيحيهما. 
بل قاؿ العلماء : ينبغي للمسلم ىجر الكبلـ ا١تباح الذي ال فائدة فيو وال نفػع منػو ُب 

 واالستغفار .دين وال دنيا وليشتغل بالذكر 
وكمػػا يسػػن لػػو تػػرؾ األقػػواؿ الػػيت ال فائػػدة منهػػا فكػػذلك يسػػن لػػو  الرابعــة والعشــرون :

تػػرؾ األفعػػاؿ الػػيت ال نفػػع منهػػا وال خػػَت فيهػػا ؛ ويشػػهد لػػذلك حػػديث أيب ىريػػرة رضػػي 
هللا عنو قاؿ : قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ) من مل يدع قوؿ الزور والعمل بػو فلػيس 

 ف يدع طعامو وشرابو ( رواه البخاري وغَته . حاجة ُب أ
يسػتحب تػرؾ اٟتجامػة والفصػد ١تػا فيهػا مػن إضػعاؼ الصػػائم ؛  اخلامسـة والعشـرون :

فعػن ثابػػت البنػػاٍل قػػاؿ : سػػئل أنػػس رضػػي هللا عنػػو أكنػػتم تكرىػػوف اٟتجامػػة للصػػائم أ 
: لى قاؿوعن عبد الرٛتن بن أىب لي قاؿ : "ال ؛ إال من أجل الضعف " رواه البخاري،

حػػدثٍت رجػػل مػػن أصػػحاب النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم أف النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم 
 "هنى عن اٟتجامة وا١تواصلة ؛ ومل ينو عنهما إال إبقاء على أصحابو " رواه أبو داود . 

 قاؿ العلماء: وُب معناىا سحب الدـ فقد قيل إنو يضعف الصائم .
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ادر باالغتساؿ من اٞتنابة ؛ ْتيث ال يطلػع يسن للمسلم أف يب السادسة والعشرون :
عليػػػو الفجػػػر إال وقػػػد اغتسػػػػل ؛ واألمػػػر با١تبػػػادرة مػػػػن حيػػػث االسػػػتحباب ال الوجػػػػوب 
خروجاً من خبلؼ من أبطل الصـو مع اٞتنابة مستدالً ْتػديث " مػن أصػب  جنبػا فػبل 
صػػـو لػػو" وىػػػو ُب الصػػحيحُت، وقػػد أجيػػػب عنػػو بأنػػو منسػػػوخ ويػػدّؿ للجػػواز حػػػديث 

وأـ سلمة رضي هللا عنهما قالتا :" كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم يصػب   عائشة
 جنباً من ٚتاع غَت احتبلـ ٍب يصـو " رواه البخاري ومسلم .

وليحػػرص ا١تسػػلم علػػى االعتػػداؿ ُب طعامػػو وشػػرابو وليحػػذر مػػن  الســابعة والعشــرون :
اٟتػػػديث )يػػػدع فػػػإف ذلػػػك يػػػذىب سػػػر الصػػػياـ ومقصػػػوده؛ وُب  الشػػػبع وإكثػػػار الطعػػػاـ

 ( .طعامو وشرابو من أجلي( وُب رواية )وشهوتو من أجلي
يسن للمسلم أف يعتمر ُب شهر رمضاف إذا تيّسر لو ذلػك و٘تكػن  الثامنة والعشرون :

)عمػرة ُب رمضػاف تعػدؿ أنو عليو الصبلة والسػبلـ قػاؿ: منو، فقد ثبت ُب الصحيحُت 
أف العمػػرة مػع تيّسػر فعلهػا وقلػػة فتأمػل كيػف  ،)تعػدؿ حجػػة معػي(( زاد ُب روايػة حجػة

؛ أضػف ال يستطيعو إال القليل من الناس أفعا٢تا ويسر مؤنتها عدلت ثواب اٟتج الذي
 ( .)حجة معي :إىل ذلك الًتغيب العظيم ُب قولو

 ؛ ففػػػي الصػػػحيحُت يقػػػوؿرأف يتحػػػرى ليلػػة القػػػدللمسػػػلم يسػػػن  التاســعة والعشـــرون :
ر ُب العشػػػر األواخػػػر مػػػن رمضػػػاف(؛ ويكػػػوف القػػػدٖتػػػروا ليلػػػة عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ: )

عمػارة الليػايل بالعبػادة مػع طلب ىذه الليلػة والتمػاس مػىت تكػوف؛ و ٬تتهػد ُب ب التحّري
اٟتػػػرص علػػػى صػػػبلة الػػػًتاوي  ُب ا١تسػػػجد حػػػىت ينصػػػرؼ اإلمػػػاـ، و كػػػذلك أداء صػػػبلة 

  العشاء والفجر ُب ٚتاعة ؛ مع اافظة على األذكار والدعوات وتبلوة القراف.
؛ خصوصاً مػن  الػدعاءيسن أف ُيكثر ُب رمضاف عموماً وُب عشره  األواخر  :الثالثون

: ) اللهػػػم إنػػػك عفػػػو ٖتػػػب العفػػػو فػػػاعف عػػػٍت ( فإهنػػػا دعػػػوة نبويػػػة وال سػػػيما مػػػن قػػػوؿ
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عّلمهػػا النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم أـ ا١تػػؤمنُت عائشػػة رضػػي هللا عنهػػا، وىػػو ُب حقيقػػة 
 األمر تعليم لؤلمة كلها .

يسػتحب للمسػلم االغتسػاؿ ُب العشػر األواخػر مػن رمضػاف ؛ فقػد  :ة والثالثوندياحلا
وردت ُب ذلك أخبار وآثار من فعػل النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم وفعػل أصػحابة الكػراـ 

لػػو؛ فعػػػن عائشػػػة رضػػي هللا عػػػنهم ؛ ومػػن الفقهػػػاء مػػن ٛتػػػل ذلػػك علػػػى ليػػايل الشػػػهر ك
؛ يو وسلم إذا كاف رمضاف قاـ و نػاـ عل: ) كاف رسوؿ هللا صلى هللارضي هللا عنها قاؿ

بػػُت األذانػػُت و جعػػل العشػػاء فػػإذا دخػػل العشػػر شػػّد ا١تئػػزر و اجتنػػب النسػػاء و اغتسػػل 
( أخرجو ابن أيب عاصم و إسػناده مقػارب كمػا قػاؿ اٟتػافظ ابػن رجػب اٟتنبلػي  سحورا

خػػر ؛ ، قػػاؿ ابػػن جريػػر : )كػػانوا يسػػتحبوف أف يغتسػػلوا كػػل ليلػػة مػػن ليػػايل العشػػر األوا
 وكاف النخعي يغتسل ُب العشر كل ليلة (. 

: يسػػتحب للمسػػلم التنظػػف والتػزّين والتطيػػب ُب العشػػر األواخػػر مػػن الثانيـة والثالثــون
رمضاف وال سيما الليايل اليت تُرجى فيو ليلة القدر ؛ وقد ورد ُب اآلثار عن السلف مػن 

ورٔتػػا طّيبػػوا ا١تسػػجد ؛ ورد الصػػحابة والتػػابعُت أهنػػم كػػانوا يغتسػػلوف ويتنظفػػوف ويتزينػػوف 
ذلػػػك مػػػن فعػػػل أنػػػس وزر بػػػن حبػػػيش و٘تػػػيم الػػػداري وأيػػػوب السػػػختياٍل وثابػػػت البنػػػاٍل 
وُٛتيد الطويل وغَتىم؛  نقل ذلك عػنهم اٟتػافظ ابػن رجػب ٍب قػاؿ : ) فتبػُت ذػذا أنػو 
يستحب ُب الليػايل الػيت ترجػى فيهػا ليلػة القػدر التنظػف و التػزين و التطيػب بالغسػل و 

 و اللباس اٟتسن كما يشرع ذلك ُب اٞتمع و األعياد ( .الطيب 
يستحب للصائم إذا سػافر أف يػدَل الصػـو وال يفطػر مػىت كػاف قػادراً : الثالثة والثالثون

( نعم لػو عجػز عػن الصػـو أو حصػلت َت لكموأف تصوموا خ)عليو مطيقاً لو لقوؿ هللا 
 .ُب السفر ( رواه البخاريالصياـ  لو مشقة فاألفضل لو الفطر ٟتديث ) ليس من الرب
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يسػػتحب اإلمسػػاؾ لػػذوي األعػػذار إذا زالػػت أعػػذارىم كالصػػيب إذا : الرابعــة والثالثــون
بلغ وىو مفطر ومثلػو اٟتػائض إذا طهػرت ؛ و ا١تػريض إذا بػريء ؛ و ا١تسػافر إذا انقطػع 

 سفره ؛ ١تا ُب ذلك من تعظيم حرمة الشهر والتشبو بالصائمُت وإزالة التهمة .
يستحب للصائم ترؾ كل ملتٍذ بو ومشتهًى للػنفس ؛ فقػد وصػف  :والثالثونة اخلامس

ى طعامػػػو وشػػػرابو وشػػػهوتو مػػػن هللا عػػز وجػػػل الصػػػائم ُب اٟتػػػديث القدسػػػي بأنػػػو ) يػػػدع
؛ والشهوة كل ٤تبوب للنفس سواء كػاف مبصػراً أو مسػموعاً أو مشػموماً ؛ قػاؿ أجلي (

 عن الشهوات ( . نفسو اإلماـ النووي ُب كتابو ا١تنهاج : ) وليصنْ 
يسػػتحب للمسػػلم اإلكثػػار مػػن الصػػدقة والزيػػادة مػػن اإلنفػػاؽ ؛ : السادســة والثالثــون

وسواء كاف با١تاؿ أو بالطعاـ أو بالثياب فقد سئل صلى هللا عليػو وسػلم : أي الصػدقة 
( رواه الًتمػذي ؛ قػاؿ اإلمػاـ ل أ فقػاؿ صػلى هللا عليػو وسػلم : )صػدقة ُب رمضػافأفض

اجملموع: ) قاؿ أصحابنا: واٞتود واإلفضاؿ مستحب ُب شػهر رمضػاف  النووي ُب كتابو
وَب العشر األواخر أفضػل ؛ اقتػداًء برسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو وسػلم وبالسػلف ؛ وألنػو 
شػهر شػريف فاٟتسػػنة فيػو أفضػػل مػن غػَته؛ وألف النػػاس يشػتغلوف فيػػو بصػيامهم وزيػػادة 

 انتهم (.طاعاهتم عن ا١تكاسب فيحتاجوف إىل ا١تؤاساة وإع
لبنػػػػات بالصػػػػـو يسػػػػتحب للمسػػػػلم أمػػػػر الصػػػػغار مػػػػن األوالد وا : الســــابعة والثالثــــون
إىل  جػِتء؛ وقد كاف الصحابة رضي هللا عنهم ُيصّوموف صبياهنم، و١تّا ليعتادوه إذا بلغوا

               رضػػػػػي هللا عنػػػػػو بسػػػػػكراف ُب رمضػػػػػاف ليجلػػػػػده قػػػػػاؿ منكػػػػػراً عليػػػػػو: بػػػػػن ا٠تطػػػػػاب عمػػػػػر 
وُب حػػػديث الربيّػػػع بنػػػت  ،أخرجػػػو البخػػػاري ُب صػػػحيحو معلقػػػاً  ياـ ( أ) وصػػػبياننا صػػػ

جػػػاعوا وبكػػػوا أ٢تػػػوىم بلعػػػب  أهنػػػم كػػػانوا ُيصػػػوِّموف صػػػبياهنم يػػػـو عاشػػػوراء فػػػإذا"معػػػّوذ 
 كما ُب صحي  البخاري.  "العهن
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ـــون صػػػمت "يسػػػتحب أف ال يقػػػوؿ بعػػػد ٘تػػػاـ صػػػـو رمضػػػاف وقيامػػػو : : الثامنـــة والثالث
ذلػػػك مػػػن تزكيػػػة الػػػنفس وشػػػهود ١تػػػا ُب  رمضػػػاف كلّػػػو" قمػػػتُ يقػػػوؿ: "أو  "ورمضػػػاف كلّػػػ
؛ مػػع احتمػػاؿ عػػدـ الصػػدؽ ُب قولػػو ىػػذا فقػػد يكػػوف قّصػػر ُب شػػيء منهمػػا ؛ الكمػػاؿ

قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلي هللا عليػػو  عػػن أيب بكػػرة رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ:ُب اٟتػػديث قػػد ورد و 
أو ه التزكيػػة " ال يقػػوؿ أحػػدكم إٍل صػػمت رمضػػاف كلػػو وقمتػػو ؛ فػػبل أدري أَكػػرِ  :وسػػلم

 رواه أبو داود والنسائي بأسانيد حسنة. قاؿ ال بد من نومة أو رقدة "
يسػػن ١تػػن صػػػاـ رمضػػاف أف يتبعػػػو بصػػياـ سػػت مػػػن شػػواؿ ؛ وقػػػد : التاســعة والثالثـــون

رغب النيب صلى هللا عليو وسلم ُب صيامها وأخرب أف من صػيامها بعػد رمضػاف كصػياـ 
تواليػػة أو فرقهػػػا ؛ وسػػػواء أتبعهػػػا يػػػـو العيػػػد أـ الػػدىر ؛ قػػػاؿ العلمػػػاء : وسػػػواء صػػػامها م

 فصل بينها ؛ وبالكل ٖتصل السنة إال أف إتباعها يـو العيد وكوهنا متوالية أفضل .
وأخػػَتاً فليحػػرص ا١تسػػلم علػػى أفضػػل الطاعػػات وأحسػػن العبػػادات أال وىػػي  : األربعــون

) أفضػل قد قيػل:ا١تعاصي؛ وليهجر صغَتىا وكبَتىا؛ وظاىرىا وباطنها؛ فترؾ الذنوب و 
... فػػػػػاتقوا رمضػػػػػاف فػػػػػإف اٟتسػػػػػنات فيػػػػػو  ات تػػػػػرؾ ا١تعاصػػػػػي ( وُب  اٟتػػػػػديث )الطاعػػػػػ

 تضاعف والسيئات كذلك ( رواه الطرباٍل . 
وعمومػػاً فكػػػل عمػػل صػػػاّب وطاعػػة وقربػػػة ينبغػػي للمسػػػلم أف ٭تػػرص عليهػػػا ؛           

اٟتػػديث ) أف مػػن وأف يسػتكثر منهػػا ؛ ومػن كػػل مػػا يقربػو إىل هللا تعػػاىل ؛ كيػف ال وُب 
ٓتصلة من ا٠تَت كاف كمن أّدى فريضة فيما سواه ( رواه   -يعٍت رمضاف  –تقرب فيو 
 ابن خزٯتة .

ل هللا تعــاىل أن يوفقنــا دلــا حيبــو ويرنــاه ؛ وأن يبلغنــا غايــة رنــاه ، وأن أنســ        
ى آلـو يعّلمنا ما ينفعنا، وينفعنا ةا عّلمنا، آمُت . وصلى هللا علـى سـيدنا زلمـد وعلـ

  ين ، واحلمد هلل رب العادلُت .دصأبو وتابعيهم بإحسان إىل يوم الو 
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 ةالرسالة الثالث
 

 وخااطر  
 ةـانيـضـرم

 
 
 

 مجع وترتيب

 سقاف بن عيل العيدروس
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 ادلقدمة

وقمرًا منَتًا، وىو  اٟتمد  الذي جعل ُب السماء بروًجا وجعل فيها سراًجا      
الذي جعل الليَل والنهاَر ِخْلَفًة ١تن أراد أف يذ كر أو أراد شكورًا، وصلى هللا على َمْن 
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بُِعَث با٢تدى ودين اٟتق بشَتًا ونذيرًا، وعلى آلو وصحبو ومن سار على هنجو واقتفى 
 أثره وسلم تسليًما كثَتًا، أما بعد:

ـٌ معدوداٌت، و        فرٌص سا٨تاٌت، وإف اغتناـ ىذه األياـ لدليُل فإف رمضاَف أيا
، وإف  انتهاز تلك الفرص لعنواُف العقل ؛ ذلكم أف الوقت رأُس ماِؿ والفهم اٟتـز

ساعة من  فكلّ  أىل اإلٯتاف، اإلنساف، وساعات العمِر ىي أنفُس ما عٍت ْتفظو
نت حريًصا فإف كوعطّية من هللا عظيمة، قيمة ؛  يست  ٢تاساعاِت ُعُمرَِؾ جوىرة ل

فها ىو شهر  زيل الفضل والعطاء، وٖتوز من هللا القبوؿ والرضا،أف تفوز ّت على
فاغتنم وما فيو من عظيم األجور؛ رمضاف أفضل الشهور، قد حل ٓتَتاتو وبركاتو 

فسوؼ  واحذر التهاوف والتكاسل واإلضاعة؛ أوقاتو بأنواع العبادة وأصناؼ الطاعة؛
 الدرجات . يعفاٟتسنات، ور  كثَتتناؿ بذلك  

ٍب إنو ومن باب ) وذّكر ( خطرت بالباؿ بعض ا٠تواطر الوعظية ؛ وا١تعاٍل       
اإلٯتانية ؛ أحببت عرضها ُب ىذه الصفحات لتكوف ٔتثابة الدروس الرمضانية ؛ 
والوصايا اإلٯتانية ؛ اليت ٭تتاج إليها من أدرؾ الشهر الكرَل ؛ ويتزود منها من أدرؾ 

 يم ؛ ) إف لكم ُب أياـ دىركم نفحات أال فتعرضوا ٢تا ( . مواسم الرب  العظ
على عدد أياـ الشهر الكرَل ؛ عسى أف خاطرة وقد رتبتها على ) ثبلثُت (       

أف ٬تعل هللاً  تعاىل أسأؿ قرأ فيها؛ وينتفع ذا من ها من وقف عليها؛ أو ستفيد مني
و العظيم ؛ وىذا أواف الشروع ُب وسببًا ُب نيل ثواب ،ىذا اٞتمع خالصًا لوجهو الكرَل

 وىو حسيب ونعم الوكيل .، ا١تقصود ومن هللا أستمد العوف والتسديد 
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 اخلاطرة األوىل 
 ) أتاكم شهر رمهان ( 
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   أقِبْل أيها ا١تسلم على ربك ُب ىذا الشهر، واجتهد وسابق لتدرؾ أجزؿ الثواب
ت، واإلكثار من األعماؿ شهر ا١تسارعة إىل ا٠تَتاواألجر، ونافس وسارع ّتّد فإنو 

؛ فُتب إىل هللا توبة صادقًة نقيًة من كل شوب، خالصًة لوجهو تعاىل من الصاٟتات
ٚتيع الذنوب، وأقبل على هللا إقباؿ ا٠تائف منو، وتوّجو إليو توجو الذي ال يستغٍت 

وزجره، ففي اٟتديث ) الت اِئُب عنو، راجيًا لو عامبًل بأمره ، طامعًا فيو منتهيًا عن هنيو 
ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َلُو ( رواه ابن ماجو. بل إف هللا جّل  وعبل يُبدِّؿ سيئات ِمْن الذ 

، كما قاؿ تعاىل : ﴿ فَأُولَِئَك يُػَبدُِّؿ اّلل ُ َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَف اّلل ُ التائب حسنات
 َغُفورًا َرِحيًما ﴾ .

  من أوؿ ليلٍة من رمضاف ، فإهنا ليلة تفت  فيها أبواب اٞتناف ؛ وتغلق  وليكن ذلك
فيها أبواب النَتاف ، وتسلسل فيها مردة الشياطُت واٞتاف ؛ وقد قاؿ النيب صلى هللا 

َلٍة نظر هللا إليهم ومن نظر هللا إليو ال يعذبو (  رواه ابن عليو وسلم : ) ِإَذا َكاَف أَو ُؿ لَيػْ
ليايل النواؿ والعطاء، ففضل هللا ُب أيامها والليايل سحاء، ) َويُػَناِدي ؛ فاغتنم خزٯتة

َلٍة يَا طَاِلَب ا٠تََْْتِ َىُلم  َويَا طَاِلَب الش رِّ أَْمِسْك ( رواه النسائي وغَته.  ُمَناٍد ُكل  لَيػْ
، فاستجب ٢تذا ا١تنادي كّل ليلة ذمة صاٟتة، واجتهد ُب أف تقّدـ آلخرتك ٕتارة راْتةً 
ومل يبَق من العمر إال قليل، وقد دنا وقُت الرحيل، وال تعلم ىل تعيش إىل رمضاف 

 ا١تقبل أـ ال.
   ليكن دخوؿ شهر رمضاف عليك بأف تقـو ُب ىذا الشهر قومًة نشيطًة ، وعزمًة

كبَتًة على التوجو إىل ربك ، واإلنابة إليو ، وتغيَت حالك من الغفلة واإلعراض إىل 
سة ُب كل خَت ، وطلب النجاة من عذاب هللا ، وبذؿ األسباب اليت اإلقباؿ وا١تناف

يدخل ذا العبد اٞتنة ، وتُرفع ذا درجتو عند هللا ، وينجو ذا من النار ، ولتكن ٦تن 
، فسعى ُب حياة قلبو بذكر هللا ، وشكره ، والتقرب إليو ، وطلب ما أفاؽ من رقدتو
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د ُب التقرب إىل هللا بقراءة القرآف ، عنده من األجر العظيم فشمِّر عن ساعد اٞت
والتسبي  والتهليل والتكبَت ُب كل آف، وحفظ القلب اٞتوارح واللساف ، والدعاء 
والصدقات واإلحساف، فقد قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم: "َخَُت الن اِس أَنْػَفَعُهْم 

 لِلن اِس"  رواه الطرباٍل ُب األوس .
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 الثانية اخلاطرة 
 ) وأما بنعمة ربك فأدث (

   َأف النعم اليت تستحق اٟتمد وتستوجب  -ولؤلسف  - كثَت من ا١تسلمُت عترب ي
الشكر ىي ) النعم الدنيوية ( فًتى أحدىم إذا أُعطي مااًل ؛ أو ُرزؽ مولودًا ؛ أو 
أُىدي شيئًا ؛ ترددت على لسانو كلمات الشكر والثناء ؛ وتكررت من فمو ألفاظ 

ٟتمد على النعماء ؛ بل رٔتا سجد أحدىم سجدة الشكر ٛتد  تعاىل على شيء ا
نالو من الدنيا؛ ولو عقلنا ووعينا لعرفنا أف ) نعم الدين ( أحق وأوىل بالشكر ٢تا ؛ 
والفرح ذا ، ومنها بلوغ ا١تسلم مواسم ا١تغفرة وا١تضاعفات ؛ وأزمنة الرٛتة والربكات ؛ 

 ) سيد الشهور ( .ومن أجلها وأعظمها بلوغ 
   إف إدراؾ شهر رمضاف، نعمة عظيمة، وفضل من هللا الكرَل، ٯتن بو على من

يشاء من عباده، لتزداد حسناهتم، و٘تحى سيئاهتم، وترفع درجاهتم، وتقوى صلتهم. 
ٔتوالىم، ليكتب ٢تم األجر العظيم، والثواب اٞتزيل، وينالوا رضاه، و٘تتلَئ قلوذم 

ا يدؿ على ذلك ويؤكده، ما ورد ُب حديت الثبلثة الذين استشهد ٓتشيتو وتقواه، و٦ت
منهم اثناف، ٍب مات الثالث بعد٫تا على فراشو، فَػرُِئَي ُب النـو وقد سبقهما ُب دخوؿ 
اٞتنة، فسئل عليو الصبلة والسبلـ عن ذلك، فقاؿ: ) أليس صلى بعد٫تا كذا وكذا 

إف بينهما ألبعد ٦تا بُت السماء صبلة، وأدرؾ رمضاف فصامو، فو الذي نفسي بيده، 
 رواه أٛتد ُب ا١تسند. ( واألرض

    وإذا تأملنا ُب األحاديث النبوية فإننا ٧تده صلى هللا عليو وسلم يبشر أصحابو
بقدـو رمضاف ؛ وٮتربىم إذا قرب دخولو ؛ بل ويذكر بعض خصائصو ؛ ويسرد ٢تم 

باده ا١تخبتُت وأوليائو واب لعشيئًا من فضائلو، وٮتربىم ٔتا أعد هللا فيو من الث
لتمنت أميت أف يكوف رمضاف السنة   وؿ ٢تم "لو يعلم العباد ما رمضاف؛ ويقالطائعُت
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 ،لو وكأنو ضيف عزيز ينزؿ بساحتهمرواه ابن خزٯتة. وىو بذلك يهيؤىم الستقباكلها"
عليو وسلم ١تا حضر شهر  أنس رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عن 
فقاؿ لو عمر  -قا٢تا ثبلثا  -سبحاف هللا، ماذا تستقبلوف وما يستقبلكمأ ف: )رمضا

بن ا٠تطاب رضي هللا عنو: يا رسوؿ هللا، وحي نزؿ أو عدو حضر، قاؿ: ال، ولكن 
، فأكـر ذا  ٔ( اٟتديث.ؿ ليلة من رمضاف ألىل ىذه القبلةهللا عز وجل يغفر ُب أو 

 من عطايا، وأنعم ذا من مزايا.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .  لبيهقي ُب الشعب والضياء ُب ا١تختارةواأخرجو ابن خزٯتة ُب صحيحو   - ٔ
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 اخلاطرة الثالثة 
 ) وهللا يريد أن يتوب عليكم ( 

  ؛ يعرض وبث ُب أياـ سنتنا مواسم مباركات؛ ل هللا لنا ُب  أياـ دىرنا نفحاتجع
م باب التوبة فيها للمسيئُت فرصة الرجوع إىل حظَتة القرب من رٛتة هللا ؛ ويفت  ٢ت

  ومن غَت .يريد أف يتوب عليكم( ٢تم )وهللا ا ذا اإللو ؛ ويقوؿو من الذنوب اليت عص
شك أف شهر رمضاف ا١تبارؾ ولياليو ا١تنَتة ىو من أىم ىذه ا١تواسم اليت تُعرض فيها 

؛ غفار ؛ وداـ عليو بالليل والنهاربضاعة ) التوبة ( ؛ فطوىب ١تن أ٢تج لسانو باالست
وجد ُب ن لتكوف النتيجة: " طوىب ١ت  ؛ت األسحاراوقأ وأكثر منو كل حُت والسيما 

 .صحيفتو استغفارا كثَتا"
    فيو يقوؿ والذي اٟتديث الذي أخرجو ابن خزٯتة والبيهقي ىذا الشأف ورد وُب

من أربع خصاؿ :  -يعٍت رمضاف  -صلى هللا عليو وسلم : " استكثروا فيو النيب 
قاؿ : " فأما ا٠تصلتاف ٍب خصلتاف ترضوف ذما ربكما وخصلتاف ال غٌت لكم ذما " 

ترضوف ذا ربكما فشهادة أف ال إلو إال هللا واالستغفار، وأما ا٠تصلتاف اللتاف ال الىت 
: أشهد أف من النار"، فلنكثر ولنكررعٌت لكم عنهما فتسألونو اٞتنة وتستعيذوف بو 

 ال إلو إال هللا أستغفر هللا ؛ نسألك اٞتنة ونعوذ بك من النار. 
   ة الغفار؛ ويعرض عن التضرع لكن ىل يُتصور أف يكوف ىنا من يأىب مغفر

"نعم  :و عليو الصبلة والسبلـ قاؿعناألصبهاٍل عن ايب ىريرة واالستغفار ؛ أخرج 
الشهر شهر رمضاف؛ تفت  فيو أبواب اٞتناف، ويصفد فيو مردة الشياطُت، ويغفر فيو 

، "الذي يأىب أف يستغفر هللا عز وجلإال ١تن أىب"، قالوا: ومن يأىب يا أبا ىريرةأ قاؿ: 
: ) وإذا قيل ٢تم تعالوا العا١تُت الذين قاؿ فيهم رب ،وصف ا١تنافقُتوالعياذ با  ىذا

 .هللا أعاذناضوف ( يستغفر لكم رسوؿ هللا لّووا رؤوسهم ورأيتهم يصدوف وىم معر 
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 ةاخلاطرة الرابع
 ) ىل أدلكم على جتارة تنجيكم ( 

  ولياؿ ليست كبقية اللياؿ ؛ عندما يدرؾ ا١تسلم أنو ُب شهر ليس كسائر الشهور ؛
فينبغي أف يكوف شخصًا ليس كالذي نعرفو ُب غَت رمضاف ؛ فا١تسلم عندما يسمع 
أف شهر رمضاف شهر تفت  فيو أبواب اٞتنة وتغلق فيو أبواب النار وتغل فيو مردة 
الشياطُت ؛ وأف ا١تبلئكة تستغفر للصائمُت ُب هنار رمضاف ؛ وأف خلوؼ أفواىهم 

لكاف كل   من ري  ا١تسك ؛ وغَت ذلك من خصائ  شهر رمضاف ؛أطيب عند هللا
للعمل الصاّب و اإلكثار من الطاعة إال عندما يسمع أف  توذلك رّٔتا ال يستنهض ٫ت

األعماؿ الصاٟتة تتضاعف حسناهتا، وتزداد عند هللا أجورىا، فهي ْتق أسواؽ 
على ٕتارة تنجيكم من  ا١تراْتة؛ ومواسم األعماؿ الصاٟتة، وىنا يقاؿ : "ىل أدلكم

 عذاب أليم" .
  ( ف الذي نعاملو ذذه التجارة ىو )ا١تلك؛ ١تاذا أ ألٍب إف ا١تضاعفة ليست يسَتة

فالعطاء إذًا كبَت واٞتزاء ال شّك كثَت ؛ قاؿ عنو اٞتواد الكرَل : ) ىذا عطاؤنا فامنن 
ن خزٯتة ُب أو أمسك بغَت حساب ( ، وقد حدثنا عن بعضو البشَت النذير فأخرج اب

 -يعٍت رمضاف -صحيحو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ : ) من تقرب فيو 
ٓتصلة من خصاؿ ا٠تَت كاف كمن أدى فريضة فيما سواه ؛ ومنادى فيو فريضة كاف  

أخرج ابن أيب الدنيا ُب فضائل رمضاف عن و كمن أدى سبعُت فريضة فيما سواه ( ، 
 ،وأخرج عبدهللا بنضل من ألف تسبيحٍة ُب غَته"الزىري قَاَؿ: "تسبيحة ُب رمضاف أف

ا١تبارؾ عن أيب بكر بن أيب مرَل قاؿ: قاؿ: ٝتعت مشيختنا يقولوف: "إذا حضر شهر  
رمضاف، قد حضر مّطهر، ويقولوف: "انبسطوا بالنفقة فيو، فإهنا تضاعف كالنفقة ُب 
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ليو قوؿ هللا سبيل هللا عز وجل" . ىذا بعض ما ظهر، وأما ما خفي فأعظم ؛ ١ت  إ
 تعاىل: " كٌل ٪تّد ىؤالء وىؤالء من عطاء ربك" . 

  أف يُقاؿ: إف السيئات أيضًا تضاعف، ذلك لنعرؼ حرمة الشهر ونقف عند  بقي
حدوده ؛ و٨تفظ حرمتو . أخرج الطرباٍل عن أـ ىاٍلء أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو 

قيل: يا رسوؿ هللا وما وسلم قاؿ: "إف أميت لن ٗتزى ما أقاموا صياـ رمضاف" . 
خزيهم ُب إضاعة شهر رمضافأ قاؿ: "انتهاؾ ااـر فيو، من عمل فيو زٌل أو شرب 
ٜترًا لعنو هللا، ومن ُب السموات إىل مثلو من اٟتوؿ، فإف مات قبل أف يدرؾ شهر 
رمضاف، فليست لو عند هللا حسنة يتقي ذا النار، فاتقوا شهر رمضاف، فإف اٟتسنات 

 .ٔما ال تضاعف فيما سواه، وكذلك السيئات" تضاعف فيو
وىذا قد يسبب مشكلة لدى ا١تقصرين ا١تهملُت . لكن عند ااققة ىي ليست      

مشكلة لكنها الفرصة لكل بعيد أراد أف يقرب ؛ ولكل غافل أراد أف يستيقظ ؛ 
ولكل ضاؿ أراد أف يهتدي ؛ موسم لكل من أراد يصل  نفسو ؛ وأف يصطل  مع 

الذي ٭تب التوابُت و٭تب ا١تتطهرين ) فالتائب حبيب هللا والتائب من الذنب   ربو ؛
 كم ال ذنب لو ( .

 
 
 
 
 
 

                                                

أخرجو الطرباٍل ُب األوس  والصغَت عن أـ ىاٍلء بنت أيب طالب.. -ٕ  
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 اخلاطرة اخلامسة
 ) وفرحة عند لقاء ربو (

    إف كاف شيء يستحق الفرح؛ ويستوجب السرور؛ فهو حصوؿ ا١تؤمن على
قية ا١تشار إليها نصيب من فضل هللا ؛ وقسم من رٛتة هللا ؛ فتلك ىي السعادة اٟتقي

ُب قوؿ اٟتق تعاىل ) قل بفضل هللا وبرٛتتو فبذلك فيفرحوا ( ٍب قاؿ ) ىو خَت ٦تا 
٬تمعوف ( فما ٬تمعوف يؤوؿ إىل هناية و زواؿ ؛ وما ٯتلكوف يصَت إىل فناء وانتقاؿ ؛ 
وأما فضل هللا ورٛتتو فذلك فوز ُب الدنيا وذخر ُب اآلخرة ) فماذا وجد من فقد هللا 

 اذا فقد من وجد هللا ( .؛ وم
    كم ىي فرحة ا١تسلم حُت يتفضل هللا تعاىل عليو، وٯتن عليو بإدراؾ شهر الصياـ

والقياـ، ألنو كاف ينتظر قدومو بلهف وشوؽ، فهو يعرؼ ما أعد هللا فيو من ا٠تَتات 
؛ صيامو بفرحة ُب الدنيا أوالً ؛ فيكرمو هللا ُب ات، وزيادة األجور ورفعة الدرجاتوالربك
ة ُب اآلخرة ) انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب حوفر 

 : فرجة عند فطره ؛ وفرحة عند لقاء ربو ( ( وُب الصحيحُت ) للصائم فرحتاف تفضيبل
   الكل يتهيأ ويفرح لقدـو رمضاف، إال أف ا١تؤمن يستعد بالنفقة وما يعينو على

لهيات والغفبلت؛ فهذا فرحو برمضاف، وُب ىذا الصياـ والقياـ، وأما ا١تنافق 
ُ
فُيعّد لو ا١ت

ما مر  با١تسلمُت شهر خَت ٢تم منو، وال مّر با١تنافقُت شهر شر ا١تعٌت جاء اٟتديث "
٢تم منو، إف هللا ليكتب أجره ونوافلو قبل أف يدخلو، ويكتب إصره وشقاءه قبل أف 

نفقة للعبادة، ويُِعد  فيو ا١تنافق اتباع يدخلو، وذلك أف ا١تؤمن يُِعد  فيو القوت من ال
اللهم اجعلنا من ، ُغنم يغنمو ا١تؤمن إذف فرمضاف،"غفبلت ا١تؤمنُت، واتباع عوراهتم

  الغا٪تُت .. آمُت.
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 اخلاطرة السادسة
 ) أنفق ينفق عليك ( 

   عند النظر ُب بعض األحاديث اليت جاءت ُب تعديد خصائ  رمضاف نقف
ي ) وىو شهر يزاد فيو رزؽ ا١تؤمن ( أخرجو ابن خزٯتة ُب على ىذا الن  النبو 

صحيحو ؛ وُب ىذا لفت االنتباه إىل أف ُب ىذا الشهر ا١تبارؾ تتجلى مظاىر كـر هللا 
 تعاىل وجوده على عباده ؛ فقولو ) شهر يزاد فيو رزؽ ا١تؤمن ( يرد فيو احتماالف :

قولو ) يزاد ( على حقيقتو  : أف الزيادة ىنا على ظاىرىا فيكوف ا١تراد مناألول
 فيلحظ ا١تؤمن زيادة ظاىرة ُب كسبو ومعيشتو . 

القناعة و  من ا١تاؿ، : أف الزيادة معنوية ؛ ويكوف ا١تقصود حصوؿ الربكة ُب القليلالثاين
 ٔتا قسم هللا تعاىل لو .راضياً قلب ا١تؤمن  فتجدباليسَت من الرزؽ؛ 

  ذلك أىلو يثاب عليها ؛ وُب  ة ا١تسلم علىٍب إف من ٤تاسن الشريعة الغراء أف نفق
 ) إنك لن تنفق نفقة تبتغي ذا وجو هللا إال ُأجرتَ يقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم: 

ُب رمضاف ينبغي أف  فحالنا(؛  -أي فمها  -عليها حىت ما ٕتعل ُب ُب امراتك 
زقو يكوف أحسن من قبل فرمضاف ضيف نزؿ بساحتنا وُب اٟتديث ) الضيف يأٌب بر 

 ويرٖتل بذنوب أىل الدار ( .
   ىذا وقد ُوعدنا باٞتزاء العظيم ؛ وا١تضاعفة من الكرَل ؛ فالنفقة ُب رمضاف على

انبسطوا ُب النفقة ُب شهر رمضاف )األىل والعياؿ كالنفقة ُب القتاؿ ُب سبيل هللا ، 
بسطوا ُب النفقة : انوا١تعٌت، أيب الدنيا رواه ابن فإف النفقة فيو كالنفقة ُب سبيل هللا(

-يعٍت رمضاف  -على األىل واألقارب وكذا الفقراء ؛ وأوسعوىا فإف النفقة فيو 
كالنفقة ُب سبيل هللا ُب تكثَت األجر وتكفَت الوزر أي : يعدؿ ثواذا ثواب النفقة 

 على قتاؿ أعداء هللا لتكوف كلمة هللا ىي العليا وكلمة الذين كفروا ىي السفلى .
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 ة اخلاطرة السابع
 ) أولئك ىم ادلؤمنون حقا ( 

    ّى صلتهم ٓتالقهم، ٯتّثل شهر رمضاف للمؤمنُت موٝتا من أعظم ا١تواسم اليت تقو
وٕتدد اإلٯتاف ُب أفئدهتم، ولذلك يفرحوف ٔتقدمو، فهم يروف فيو زمنا يري  عنهم ثقل 

؛ قد  أوزار اقًتفوىا ُب أشهر مر ت، ويزيل منهم درف ذنوب قارفوىا ُب أوقات سلفت
زينت ٢تم أنفسهم األمارة بالسوء التكاسل عن الطاعة، والتسويف باإلكثار من 
العبادة، فما شعروا إال وىذا ا١توسم العظيم يوقظهم من سباهتم، ويذكي ُب قلوذم 

 .طوىب ٢تمفاإلسراع إىل أماكن العبادة، وا١تبادرة إىل سبل ا٠تَت وسلوؾ طريق السعادة، 
  ضاف ؛ ال لشيء إال أهنم يرجوف أف يكونوا ٦تن قاؿ فيهم يفرحوف ٔتقدـ شهر رم

من صاـ رمضاف إٯتانا واحتسابا غفر لو ما تقدـ من "ا١تصطفى عليو الصبلة والسبلـ: 
عليهم ببلوغ ىذا الشهر الكرَل،  متفق عليو، وىم يشكروف هللا تعاىل الذي منّ  ذنبو"

وف فيو التوبة، ويقطعوف وكتب ٢تم أف يكونوا ُب عداد الصائمُت، فهو شهر ٬تدد
 موالىم، رجاء أف يعتقهم من النَتاف، وٯتنّ مع الطاعة، ويصطلحوف فيو  العهد ٔتواصلة

 عليهم با١تغفرة ودخوؿ اٞتنافِ. فهنيئاً ٢تم ) أولئك ىم ا١تؤمنوف حقاً (.
  ؛ والنزيل العزيز الذي أظل فناكم؛ ا الضيف الكرَل الذي نزؿ بساحتكمدونكم ىذ

؛ فحريٌّ بكل واحد منا أف يضاعف طاعتو تكرموه؛ وتأملوا كيف تعاملوه بَ فانظروا 
، ويكثر من كل ما يقربو ١تواله، فقد كاف األخيار السالفوف، يداوموف على صياـ 
النافلة، وال ٮتصوف الصياـ بشهر رمضاف فق ، ورد أف قومًا من السلف باُعوا جارية 

دوف لو بأنواع األطعمة، فسألتهم عن ذلك، ٢تم، فلما قُرب شهر رمضاف، رأهتم يستع
فقالوا: نستعد لصياـ رمضاف، فقالت: وأنتم التصوموف إال رمضاف، لقد كنت عند 

 .حقاً ) أولئك ىم ا١تؤمنوف حقاً (قـو كل زماهنم رمضاف، ُرد وٍل إليهم؛ 
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 ة اخلاطرة الثامن
 ) إن هللا ال يغَت ما بقوم حىت يغَتوا ما بأنفسهم ( 

     ىو شهر رمضاف، أفضل الشهور، قد ح  رحالو، وحل ٓتَتاتو وبركاتو؛ كي ىا
تغتنم أخي لياليو واألياـ، وتؤدي بإخبلٍص ركنا من أركاف اإلسبلـ، وتناؿ بذلك زيادة 
اٟتسنات، ورفعة الدرجات، ىاىو رمضاف.. الشهر الذي يأنس ا١تسلموف فيو وتسري 

شيع الرٛتة وا١تودة ُب قلوذم، ويظهر ُب نفوسهم ٤تبتو، يذكر فيو بعضهم بعضا، فت
أثرىا داخل ٣تتمعاهتم، ويشتد رباط العطف والتآزر بُت ٚتيع فئاهتم. فيا من يريد 

 ( . ما بقـو حىت يغَتوا ما بأنفسهمإف هللا ال يغَت)التغيَت 
      ،ـٌ معدوداٌت، وفرٌص سا٨تاٌت، وإف اغتناـ ىذه األياـ واللياؿ رمضاَف أيا

ّب األعماؿ، لدليل التوفيق من هللا عز وجل؛ وعبلمة ابة منو ١تن مشّر وعمارهتا بصا
ُب العمل ، فاغتنموا األوقات ، واستثمروا الساعات ، فكل ساعة من ساعاِت ُعُمرَِؾ 

ُب السعادة  غَتؾقابلٌة ألف تضَع فيها حجرًا يزداد بو صرُح ٣تِدؾ ارتفاًعا، وتسبق ذا 
) إف هللا ال يغَت ما بقـو حىت يغَتوا ما تذّكر يد التغيَت باًعا أو ذراًعا. فيا من ير 

 بأنفسهم ( .
     دِع الراحَة جانًبا، واجعل بينك وبُت اللهو حاجًبا؛ فالكّيس الفطن َيغتنم الوقت

أحسن االغتناـ، وال يتخذه وعاًء ألٓتس األعماؿ وأسخف الكبلـ، ويعلم أنو من 
 َوأغلى ما ٯُتلك من بضائع ال تُثّمن ٔتاؿ.  أجلِّ ما يصاف عن اإلضاعة واإل٫تاؿ،

 والوقت أغلى ما عنيَت ْتفظو   ...  وأراه أسرع ما عليك ضيع
إذف .. فرمضاف الفرصة ا١تناسبة لتصحي  اعوجاجنا؛ وإصبلح أخطائنا؛ إنو       

) إف تذّكر  فيا من يريد التغيَتالفرصة ا١تبلئمة للرجوع إىل اٟتق، والتخّل  من الّرؽ، 
 هللا ال يغَت ما بقـو حىت يغَتوا ما بأنفسهم (.
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  اخلاطرة التاسعة
 ) كلوا واشربوا وال تسرفوا (

      مّن هللا على عباده بالطيبات، وأنعم عليهم بصنوؼ من ا١تباحات، يتعاملوف
معها بانضباط، ويتناولوىا دوف تفري  أوإفراط، أولئك الذين قاؿ هللا تعاىل ُب وصفهم    

ِذيَن ِإَذا أَنْػَفُقوا ملَْ ُيْسرِفُوا وملَْ يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػُْتَ َذِلَك قَػَوامًا ( أي أهنم ُب مأكلهم ) َوال  
ومشرذم، وملبسهم ومسكنهم، حا٢تم وس  ُب ذلك كلو، ال يسرفوف وال يقًتوف، 
وال يضيقوف على أنفسهم ومن يعولوف، وإ٪تا كانوا كذلك لعلمهم أف خالقهم 

ىم عن اإلسراؼ، ونبيهم أمرىم ٔتنهج الوس  والكفاؼ ؛ فقاؿ: "كلوا وسيدىم هنا
 أٛتد.اإلماـ واشربوا وتصدقوا والبسوا ُب غَت إسراؼ وال ٥تيلة" رواه 

     إف ا١تتأمل ٟتاؿ الناس ُب رمضاف، ٬تد أف كثَتا منهم ٮتالفوف ىذا التوجيو
تنوعة، وحاالت متعددة، اإل٢تي، واإلرشاد النبوي، فًتى أف اإلسراؼ يظهر ُب صور م

حُت تقدـ على موائد اإلفطار عشرات األصناؼ من األشربة واألطعمة ، حىت أصب  
اإلكثار من ىذا عادة عند كثَت من الناس، بل إف ىناؾ أطعمة ال تُعمل إال ُب 
رمضاف، حيث أصبحت ٢تا عند الناس خصوصية ُب ىذا الشهر ا١تبارؾ، تعرؼ 

 ٔتأكوالت أو أشربة رمضاف .
    أياماً الفًتة ادودة؛ أو ا١تّدة ا١تعدودة؛ اليت وصفها هللا تعاىل بقولو:  إف رمضاف"

على تقليل ا١تطعومات وا١تشروبات؛ واالقتصاد فيها ا أف نتدرب منأراد هللا  معدودات"
ُب ا١تشتهيات وا١تلذات؛ لنحس باألكباد اٞتائعة ؛ واألجساد العارية ؛ وىو معٌت ) 

ـَ ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد  ) رابو من اجلي( ولنكن ٦تن قاؿ هللا فيهميدع طعامو وش يا َبٍِت آَد
 (. ُو ال ٭تُِب  اْلُمْسرِِفُتَ ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرِفُوا ِإن  
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  اخلاطرة  العاشرة
 ) واستغفر لذنبك (

     وارتكاب الذنوب ا١تسلم ُب ىذه اٟتياة معرض للوقوع ُب ا١تخالفات ،
والسيئات وكثرة ا٢تفوات، وىذا أمر ال يكاد ٮتلو منو أحد، ولذلك شرع االستغفار 
والتوبة من الذنوب، قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: "والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا 
لذىب هللا بكم وٞتاء بقـو يذنبوف فيستغفروف هللا تعاىل فيغفر ٢تم" رواه مسلم. ومن 

ومل يُغفر لو فمىت يغفر لو أأ أيها ا١تذنبوف . أيها العصاة . أيها الغافلوف أدرؾ رمضاف 
. شهر رمضاف يناديكم ، يدعوكم . ٮتاطبكم ؛ فطوىب ١تن إذا ذُّكر تذّكر، وإذا ُوِعظ 

، نسألك اٞتنة ونعوذ استغفر هللااتعظ ،  فبل تغفلوا وقولوا : أشهد أف ال إلو إال هللا، 
 بك من النار..

    ب إىل هللا تعاىل أيها ا١تقصر ُب فرائض هللا، وتدارؾ أيها ا١تفرط ُب جنب هللا، فت
فأنت ُب شهر رمضاف، شهر التوبة والغفراف، عسى أف تفوز برضا الرٛتن، وتسعد 

عن أيب ىريرة رضي هللا عنو،  سعادة أبدية ُب نعيم اٞتناف ؛ قبل أف يفوتك األواف ؛
قاؿ: "من تاب قبل أف تطلع الشمس من مغرذا  أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم

تاب هللا عليو" رواه مسلم.وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: "إف هللا عز وجل يبس  يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبس  يده بالنهار  ليتوب مسيء الليل، حىت تطلع 

 الشمس مغرذا"، رواه مسلم.
    يل ا١تباركات؛ بالتوبة النصوح من ا١تعاصي إىل اغتناـ ىذه األياـ والليا واسارعف

وا١تخالفات؛ وكثرة االستغفار من الذنوب السالفات؛واحذروا من تأجيل التوبة ومن 
التمادي ُب الذنوب اعتماًدا على سعة رٛتة رب العا١تُت؛ واحذروا من االغًتار بإمهاؿ 

يعطي العبد  -ل عز وج -هللا للمسيئُت، قاؿ صلى هللا عليو وسلم: "إذا رأيت هللا 
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عز وجل: }فَػَلم ا  -من الدنيا على معاصيو ما ٭تب؛ فإ٪تا ىو استدراج" ٍب تبل قولو 
ًة َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىت  ِإَذا َفرُِحوا ٔتَا أُوتُوا َأَخْذنَاُىْم بَػْغتَ 

 أٛتد ورجالو ثقات.فَِإَذا ُىْم ُمْبِلُسوَف{  أخرجو 
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  اخلاطرة احلادية عشر
 ) الكلمة الطيبة صدقة ( 

    جاء شهر رمضاف وصيامو ليعلمنا درسًا راقيًا ُب األخبلؽ، إنو ) من كاف يؤمن
با واليـو اآلخر فليقل خَتا أو ليصمت ( جاء ليعلمنا كيف نضب  ألسنتنا حُت 

دما نتحدث؛ إنو درس اٝتو "الكلمة الطيبة"، كثٌَت من نتكلم، وكيف نزف أقوالنا عن
يعلمو لكن قليل من يعملو، روى البخاري ومسلم ُب صحيحيهما أف رسوؿ هللا صلى 
هللا عليو وسلم قاؿ: "إذا كاف يـو صـو أحدكم، فبل يرفث يومئذ وال ٬تهل، فإف سابو 

 أحد أو قاتلو، فليقل: إٍل صائم". 
   عليو وسلم "الصائم "على حفظ صيامو من كل ما ىكذا ٭تث النيب صلى هللا 

، ويعوِّد لسانو على طيب الكبلـ، وٚتيل  ٮتدشو، وأف ٯتسك عن الكبلـ الباطل واـر
القوؿ، حىت لو تعرض لو أحد بسوء، أو بادره بالسباب، فليكن صابرا ٤تتسبًا، مقدِّراً 

نتصار لنفسو، واالنتقاـ من حرمة ىذا الشهر، مستشعرًا ِعَظم األجر، وال يسارع باال
خصمو، بل يًتؾ الرد عليو، كما ترؾ الطعاـ والشراب فلم يتناو٢تما، فكذلك ىنا 
يتنازؿ عن حق نفسو با١تعاقبة اللفظية ١تن واجهو بلغو الكبلـ، والشتم، وليقل لو "إٍل 

 صائم" .
   اٟتاجة  ىذه الغاية من الصـو والثمرة اليت ٮترج ذا من صاـ رمضاف ؛ وإال فما

لصيامو وتركو الطعاـ والشراب ؛ قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: "من مل يدع قوؿ الزور 
إذف  –والعمل بو، فليس  حاجة ُب أف يدع طعامو وشرابو". رواه البخاري . فهّيا 

نعيش و٨تن ُب رمضاف ) فليقل خَتًا أو ليصمت ( فهذا ىو الصياـ .. يا أىل  -
ىدة، وىنا حقيقة ا١تصابرة، فحقيقة اٞتهاد ُب رمضاف ىو اإلسبلـ، وىنا تكمن اجملا

جهاد النفس اليت تريد االنتقاـ، والنطق باإلثاـ، فُنْحـر عند ذاؾ ثواب قاؿ هللا تعاىل 
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عنو ) إال الصـو فإنو يل وأنا أجزي بو (، فجاىد تشاىد واغنم الوعد با٢تدى .. 
 هم اىدنا فيمن ىديت.عسى أف نكوف ٦تن قاؿ فيهم ) لنهدينهم سبلنا ( الل
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 اخلاطرة الثانية عشر 
 ) والصاحب با نب ( 

      ١تا كاف شهر رمضاف شهر اإلٯتاف واإلحساف أدرؾ اٟتري  على ا٠تَتات؛
الراغب ُب ا١تراتب العاليات؛ أف ٘تاـ الصياـ والقياـ وإحساهنما ) اإلحساف إىل اٞتار 

ما زاؿ يوصيو  صلى هللا عليو وسلم ٮتربنا أف جربيل ( كيف ال؛  والرسوؿ الكرَل 
من كاف »باٞتار حىت ظن أنو سيجعل لو نصيبا من ا١تَتاث ؛ وُب الصحيحُت يقوؿ : 

 « .فليحسن إىل جاره»وُب رواية « يؤمن با واليـو اآلخر فليكـر جاره
     ؛ ويكوف و٘تاـ اإلحساُف إليو؛ دليل الفضل، وبرىاف اإلٯتاف، وعنواف الصدؽ

ذلك بأف يغضَي عن ىفواتو، ويتلقى بالصف  كثَتًا من زالتو، وال سّيما إساءًة 
صدرت من غَت قصد، أو إساءًة ندـ عليها، وجاء معتذرًا منها؛ فاحتماُؿ أذى اٞتاِر 
ومقابلُة إساءتِو باإلحساف من أرفع األخبلؽ، ولقد فقو السلف ىذا ا١تعٌت؛ حىت قاؿ 

 اِر كف  األذى، حسُن اٞتواِر الصرُب على األذى .اٟتسن: ليس حسُن اٞتو 
     ىذا فقو القلب الذي ترىّب عليو األوائل، ونشأ عليو أىل العلم والفضائل، قاؿ

علي بن أيب طالب للعباس رضي هللا عنهما )ما بقي من كرـِ إخوانكأ قاؿ اإلفضاُؿ 
،  عّد ترؾ أذىإىل اإلخواف، وترُؾ أذى اٞتَتاف( . فانظر كيَف  اٞتَتاف من الكـر

قيل يا رسوؿ هللا إف فبلنًة تصلي الليل، قاؿ:  رضي هللا عنو حديث أيب ىريرةولنتأمل 
. وقيل  وتصـو النهار، إال أهنا تؤذي جَتاهنا بلساهنا، قاؿ: )ال خَت فيها ىي ُب النار(

وليس ٢تا شيء  ٔلو: إف فبلنًة تصلي ا١تكتوبة، وتصـو رمضاف، وتتصدؽ باألثوار
، اللهم وّفر نصيبنا من ىذه األخبلؽ.. نة(ه، وال تؤذي جَتاهنا، قاؿ: )ىي ُب اٞتغَت 
 .آمُت

                                                
 .وىي القطع الكبَتة من األق  وىو اللنب اٞتامد  - ٔ
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 اخلاطرة  الثالثة عشر 
 ) وإن تعفو أقرب للتقوى ( 

   كيف نتسع ١تن خالفنا ؛ كيف نتجاوز عمن أساء   ،إنو درس العفو، بذؿ ا١تسا٤تة
بل لنناؿ رضا الرب  ،زاء أو ىديةال لننتظر منو ج ،ا ؛ ال ليعطينا أو يكرمنا بعطيةإلين
لنكوف بعفونا أقرب إىل مرضاة  ،وا١تن  الربانية ،؛ و٨تن ُب شهر العطايا اإل٢تية تعاىل
 ) وإف تعفو أقرب للتقوى ( تعاىل هللا 
    وأعود ألقوؿ : ما بالنا ٨ُتكم فّن األعذار وال ٨ُتكم فّن اإلعتذار !! وما لنا يثقل

ز وا١تسا٤تة، وال نقبل اآلخر ونبطر اٟتق  بنفوس جا٤تة!! على ألسنتا كلمات التجاو 
لعل ذلك لظننا أهنا مظهر من مظاىر الذؿ والسقوط؛ وصورة من صور ا١تهانة 
وا٢تبوط ؛ وحقيقة األمر خبلؼ ذلك ؛ ففي العفو واالعتذار أبلغ ا٠تزي للشيطاف 

يم األجر؛ أضف وأشد القهر، وأوض  انتصار على النفس األمارة بالسوء بل ونيل عظ
إىل ذلك وعد هللا تعاىل لنا بالعزة والنصر؛ أخربنا عنو رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم 
ُمقِسمًا عليو فقاؿ : ) ثبلث أحلف عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه : ما زاد هللا 

 عبداً بعفو إال عزا ( .
   ؛ وننصب ؛ ونراجع اٟتساباتا ؛ لنصح  ا١تسارإف شهر رمضاف جاء ٖتفٌة لن

؛ فرمضاف شهر الرب والصلة، وشهر التعاطف وا١ترٛتة، فالقلوب ااسبة ألنفسنا ميزاف
تلُت لذكر هللا، والنفوس تستجيب لداعي هللا، فهو الفرصة الكبَتة لئلصبلح وا١تسا٤تة 

رمضاف شهر ٣تاىدة اللعُت؛ و طلب  يكن، وإذا مل واٞتَتاف مع األقارب واألرحاـ
 ؛ فمىت يكوف ذلك أأ .رضواف رب العا١تُت
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 اخلاطرة  الرابعة عشر
 ) وىو شهر ادلؤاساة ( 

   نتعلم من رمضاف كيف نواسي أىلنا ؛ كيف نواسي أرحامنا ؛ كيف نواسي
جَتاننا؛ فرمضاُف شهُر الصفاء، وموسم السخاء؛ وأواف النقاء، فالنفوس ُب ىذا 

من شحها، }َوَمْن يُوَؽ  الشهر تقًتب من موالىا، وتنبعث إىل ما يزكيها ويطهرىا
رضي هللا -ُش   نَػْفِسِو فَأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف{ وُب الصحيحُت عن ابن عباس 

قاؿ: كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أجوَد الناس، وكاف أجوَد ما يكوف  -عنهما
هللا عليو ُب رمضاف، حُت يلقاه جربيل ُب كل ليلة، فيدارسو القرآف، فَلرسوُؿ هللا صلى 

وسلم أجود با٠تَت من الري  ا١ترسلة . ىكذا حاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم، وىكذا 
ينبغي للمسلم أف يكوف ؛ والسيما وىو ُب شهر ا١تضاعفة للحسنات ؛ ُب شهر 

 وَصَفو النيب صلى هللا عليو وسلم بأنو ) شهر ا١تؤاساة ( .
   الرٛتة، والشعور باآلخرين، كما أهنا إنو حقًا شهر ) ا١تؤاساة ( اليت ىي دليل على

فا ُب عوف العبد  -جل وعبل-سبب لتيسَت األمور، وتفريج الكربات، وإعانة الرب 
ما كاف العبد ُب عوف أخيو ، عن اٟتسن رٛتو هللا قاؿ: )ألْف أقضَي حاجَة أٍخ يل 

اؿ أحب أحب  إيل من أف أعتكَف سنة( ؤ، وقيل البن ا١تنكدر رٛتو هللا: )أي األعم
إليكأ قاؿ: إدخاؿ السرور على ا١تؤمن، وقيل: أي الدنيا أحب إليكأ قاؿ: اإلفضاؿ 

 على اإلخواف( .
   ما أحوجنا إىل أف نقيم حقائق الشهر الكرَل ؛ وذلك عندما نعلم أف رمضاف

أعلى وأٝتى وأرقى من أف يكوف شهر إمساؾ عن الطعاـ والشراب؛ أو أنو ٣ترد 
ة قراف وصبلة ؛ إذا أدركنا أنو شهر التطهَت من األدراف ؛ سحور وإفطار؛ أو تبلو 

وشهر العتق من النَتاف ؛ وشهر ٤تاسبة النفس ١تا مضى من الغفلة والعصياف ؛ وشهر 
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تصحي  ا١تسار إىل مراضي الرٛتن ؛ عند ىا نعلم ما ىو رمضاف أ وما ىو الصياـ أ 
 مضاف ومل يغفر لو أبعده هللا (؛ وما معٌت قوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ) من أدرؾ ر 

 والبعد وا٠تسراف . ،أعاذنا هللا من الطرد واٟترماف
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 اخلاطرة  اخلامسة عشر
 ) فاقرأوا ما تيسر منو ( 

   إف أٙتن ٟتظٍة ُب عمر ا١تؤمن تلك اليت يقضيها مع كتاب هللا تعاىل، ٭تملو ُب
بر تراكيبو ومفرداتو، ويتأمل ما فيو من اآليات يديو، ويبصره بناظريو، يقرأ آياتو، ويتد

والدالئل القوٯتة، وما ٭تتويو من األلفاظ وا١تباٍل ا١تعجزة العظيمة، ويأخذ العربة ٦تا فيو، 
من قص  األولُت واآلخرين، وما أعد هللا للمؤمنُت ا١تتقُت من الفضل والثواب، وما 

صلوات هللا -كاف من ىدي نبينا   ولقد ،الفُت واجملرمُت من أليم العقابينتظر ا١تخ
 أنو كاف يدارس جربيل القراف ُب أياـ رمضاف . -وسبلمو عليو

   وا١تتأمل حاؿ السلف الصاّب يظهر لو كيف كاف اىتمامهم ذذا الكتاب، وشدة
تعلقهم بو، فكانوا يقرؤونو ليبل وهنارا، وكاف بعض السلف ٮتتم القرآف ُب ثبلث لياؿ، 

 يقرأ القرآف ُب كل ليلتُت من رمضاف، وكاف قتادة رٛتو هللا ٮتتمو وكاف األسود رٛتو هللا
ُب كل سبع ليايل، ونقل عن اإلماـ الشافعي رٛتو هللا أنو كاف ٮتتمو ُب رمضاف ُب كل 
يـو مرتُت، وورد أف اإلماـ مالك بن أنس رٛتو هللا إذا دخل رمضاف، ترؾ قراءة 

 وة القرآف من ا١تصحف.اٟتديث و٣تالسة أىل العلم، وأقبل على تبل
   ،اقرأوا القراف فإنو يأٌب شفعياً ألصحابو يـو القيامة، شاىداً ٢تم يـو ا٠تزي والندامة

من أراد أف يكّلم هللا وقد قيل: متنوعات، اٟترؼ بعشر حسنات ، والعطايا من هللا 
السكينة  فليصّل، ومن أراد أف يكلمو هللا فليقرأ القراف، لتكن قرآتنا كقراءة من تنزّلت

عندما تبلوهتم، وحضرت ا١تبلئكة منصتًة لسماع قراءهتم. اللهم اجعلنا من أىل القراف 
 الذين ىم أىل هللا وخاصتو. 
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 اخلاطرة  السادسة عشر
 )َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة (

   طر على رطبات صلى هللا عليو وسلم أنو كاف يف كاف من ىدي نبينا ا١تصطفى
قبل أف يصلي، فإف مل تكن رطبات، فعلى ٘ترات، فإف مل تكن حسا حسوات من 

وقد كاف ا١تصطفى عليو الصبلة والسبلـ يكثر من أكلو،  ،أخرجو الًتمذي وغَته «ماء
بل إنو كاف غالب طعامو، وحُت سئلت عائشة رضي هللا عنها عن طعامهم أخربت 

 ( و٫تا : التمر وا١تاء.أف أكثر ما ُب بيتهم ) األسوداف 
    إ٪تا استحب شرعنا اإلفطار على التمر ١تا لو من الفوائد الكثَتة للجسم ؛ حيث و

التمور ٖتتوي على نسبة من الدىوف النباتية، تكفي ١تعظم  يذكر األطباء أف الرطب و
مطالب اٞتسم، وُب الوقت نفسو تسهم ُب خفض الوزف، إذ تعُت الصائم على 

ًتاكمة من ٖتت اٞتلد وإحراقها لتوليد الطاقة. وال ننسى قصة والدة سحب الدىوف ا١ت
مرَل لسيدنا عيسى عليهما السبلـ ؛ وقوؿ هللا تعاىل ٢تا: }َوُىّزِي ِإلَْيِك ِّتِذِْع الن ْخَلِة 

 « . بيت ال ٘تر فيو، جياع أىلو»ُتَساِقْ  َعَلْيِك ُرطَباً َجِنّيًا{؛ و ُب اٟتديث: 
   ر أىم غذاء اإلنساف، وفيو فوائد عديدة، ومنافع كثَتة، ال ٕتتمع ُب وال يزاؿ التم

األطعمة األخرى، لذلك فإنو يوفر للصائم ما ٭تتاجو جسمو من حيوية ونشاط وقت 
إفطاره، فينبغي لكل صائم أف ٭ترص على ابتداء إفطاره على الرطب، فإف مل ٬تد 

ل لكل شيء، ومن ذلك ترغيبو فعلى التمر، ليطبق سنة رسوؿ هللا ويتبع ىديو الشام
باإلفطار على الرطب أو التمر: }َلَقْد َكاَف َلُكْم ُب َرُسوِؿ اّللِ  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف 

َ َكِثَتًا{ .  َ َواْليَػْوـَ اآلِخَر َوذََكَر اّلل   يَػْرُجو اّلل 
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  اخلاطرة  السابعة عشر
 ( أنفاسك رأس مالك)  

  و اٟتياة، فهو وعاء لكل عمل ، وظرؼ لكل نتاج نستثمره الوقت كما يقاؿ ى
آلخرتنا، ومن ىنا قيل : الدنيا مزرعة اآلخرة ، فهو ْتق أغلى ما ٯتتلكو ا١تسلم، وأٙتن 
ثروة ينبغي أف ال يفرط ُب صرفها إال على وجهها و ُب مكاهنا ا١تناسب، ولذا حاؿ 

ها ببل نفع دين أو دنيا، وعن من عرؼ ىذه اٟتقائق يعّز عليو جداً أف يضيع شيء من
ىؤالء الرجاؿ قاؿ القائل : ) لقد أدركنا أقوامًا كاف الواحد منهم ٓتيبًل بوقتو كبخلكم 

 اليـو بأموالكم(.
   ٍب ما نبهنا عليو من اٟترص على األوقات ىو الذي ينبغي أف يكوف عليو ا١تسلم

الفاضلة فينبغي أف يكوف  طيلة حياتو ومدى عمره، أّما ُب الليايل ا١تباركة واألياـ
اٟترص أكرب، واالىتماـ أكثر، فقد كاف صاحب الرسالة وا١تبعوث بالداللة ٬تتهد ُب 
العشرين األوىل من رمضاف اجتهادًا ال ٬تتهده ُب غَته من الشهور؛ ٍب إذا دخلت 
العشر األواخر اجتهد فيها  اجتهادًا مل ٬تتهده ُب العشرين األوىل، وليس معٌت ىذا 

 التعليم ١تن اليعلم؛ والتفهيم ١تن ال يفهم.  إال 
  احرص أيها ا١تسلم على اغتناـ أياـ الشهر الفضيل ولياليو؛ ورتب وأعود ألقوؿ :

أوقاتك فيو، وليكن لكل وقٍت وظيقة من وظائف ا٠تَت والعبادة وال تشتغل فيها ٔتا 
زايل ، وقد قيل اتفق كيف اتفق فبذلك تظهر بركة األوقات كما قاؿ حجة اإلسبلـ الغ

على العاقل أف تكوف لو أربع  (مكتوب ُب صحف إبراىيم ا٠تليل عليو السبلـ 
ساعات: ساعة يناجي فيها ربو، وساعة ٭تاسب فيها نفسو، وساعة يتفكر فيها ُب 

 صنع هللا، وساعة ٮتلو فيها ٟتاجتو من ا١تطعم وا١تشرب ( .
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لصاٟتة لتكوف أوقاتنا كلها طاعة  وأخَتًا .. علينا أف ال نغفل عن النية ا        
تعاىل، إذ ال ٮتفى أف النية الصاٟتة يكوف ذا األمر ا١تباح طاعة  تعاىل ؛ ولنتذكر 

 قوؿ القائل:
 فمن تفتو ساعُة من عمره   ...  تكن عليو حسرًة ُب قربه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 135 

  اخلاطرة الثامنة عشر
 ) من وصلِك وصلتو ( 

  ة والرٛتة، وشهر التعاطف وا١ترٛتة، فالقلوب تلُت لذكر هللا، رمضاف شهر الصل
والنفوس تستجيب لداعي هللا، فبل ترى من َجر اء ذلك إال أعمااًل زاكيات، وقربًا من 
رّب األرض والسماوات؛ وىي من أحسن ا١تناسبات إلصبلح ذات البُت، فتصفو 

بعفو إال عزا ؛ وال تواضع أحد   النفس وتقّر العُت ويتنّور القلب، فما زاد هللا عبداً 
إال كاف أرفع ٣تدا، وعندىا نعيش أياـ رمضاف بطعم التعاطف واإلحساف ؛ وبذوؽ 
الًتاحم واإلٯتاف ؛ عندىا نستشعر أف ) هللا عنا راض ( كيف ال و ىو الذي قاؿ لنا : 

ـَ{ .   َ ال ِذي َتَساَءلُوَف ِبِو َواأْلَْرَحا  }َواتػ ُقوا اّلل 
  قيل : كيف تكوف صلتهم أ أجيب : تكوف بزيارهتم، وتَػَفق ِد أحوا٢تم،  فإف

والسؤاِؿ عنهم، واإلىداِء إليهم، والتصد ؽ على فقَتىم، وتوقَِت كبَتىم، ورٛتِة 
صغَتىم. وكما تكوف باستضافتهم، وحسن استقبا٢تم وإعزازىم، ومشاركتهم ُب 

دعاء ٢تم، واٟترص على نصحهم، أفراحهم، ومواساهتم ُب أتراحهم.وتكوف الصلة بال
 ودعوهتم إىل ا٠تَت، وأمرىم با١تعروؼ، وهنيهم عن ا١تنكر.

   أخَتًا أقوؿ : ما أٚتل أياـ رمضاف ؛ وما أذى لياليو ؛ إذا عشناه متعرضُت لرٛتة
هللا؛ مستمطرين لفضل اإللو ؛ وذلك ال يكوف قطعاً مع وجود ا١توانع ؛ وإقامة القواطع 

ة الرحم( اليت يتعدى خطرىا ؛ ويسري ضررىا ؛ من القاطع إىل من ؛ وأعظمها )قطعي
ؿ الرٛتة على قـو ال تنز "ديث  النيب صلى هللا عليو وسلم: حولو ؛ وإليو اإلشارة ْت

 اللهم اجعلنا مفاتي  للخَت مغاليق للشر. "،فيهم قاطع رحم
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 اخلاطرة التاسعة عشر 
 ) صوموا تصأوا ( 

  ا ُروي عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ؛ واٟتديث ) صوموا تصحوا ( .. ىكذ
وإف كاف ُب إسناده مقاؿ ؛ إال أف معناه صحي  ؛ قد أكده الطب وأثبتتو التجربة ؛ 
حىت قاؿ األطباء: ) إف الصياـ ٭تفظ الرطوباِت الطارئَة، ويطهر األمعاَء من فساد 

يت ٢تا خطرىا على القلب، السمـو اليت ٖتدثها الِبْطنة، و٭توؿ دوف كثرِة الشحـو ال
فهو كتضمَت ا٠تيل الذي يزيدىا قوًة على الكر والفر ( . وإذا قالت حذاـ فصدقوىا 

 .. فإف القوؿ ما قالت حذاـ .
   على أف أثر الصياـ ليس ٤تصورًا ُب الصحة الظاىرة ؛ إذ قولو عليو الصبلة

شمل ٚتيع أنواع والسبلـ: ) صوموا تصحوا ( مل يقيده بصحة اٞتسم بل أطلقها لت
الصحة ّتميع معانيها، ففيو صحٌة بدنيٌة حسيٌة، وفيو صحٌة روحيٌة معنويٌة، وفيو 

 صحٌة فكريٌة ذىنية. وبيانو ُب اآلٌب :
الصحة البدنية تأٌب من كوف الصياـ يقضي على ا١تواد ا١تًتسبة ُب البدف، ويطهر  -ٔ

 لو عن اإلطباء . األمعاَء من فساد السمـو ... إىل غَت ذلك ٦تا تقدـ نق
وأما الصحُة ا١تعنويُة فهي ُب أف الصـو من أعظم ما تص  بو القلوب، وتزكو بو  -ٕ

 األرواح.
وأما الصحة الفكرية فتأٌب من أثر الصياـ الصحي ، حيث ٭تصل بو حسُن  -ٖ

التفكَت، وسبلمُة النظرِة، والتدبُر ُب أمر هللا وهنيو وحكمتو.وبذلك يص  للصائم 
يستنَت بنور ربو، ويستجيب لنداءاتو، و٭تقق طاعتو، فيخرج من صيامو تفكَتُه، و 

، يسلم بو من وصف البهيمية، ويصعد ُب مراتب السعادة  بنفس جديدة، وفكر نَتِّ
 درجات.
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   ) إشعار بأف الصائم يناؿ صحة ُب حالو وذلك ٔتا ينالو من إذاً: ) صوموا تصحوا
الوافر مع عظم  ا ينالو ُب رزقو من اٟتظوصحة ُب مالو ٔت ،العافية ُب جسموا٠تَت و 

و صحة  ،قل وذلك بالتهيئة للتدبر والفهمكما أف فيو  صحة للع  ،األجر ُب اآلخرة
 ،والًتقي إىل مقاـ اسنُت ،من انكسارىا إىل رتبة ا١تؤمنُت للنفس وذلك ٔتا يكوف ٢تا

األعضاء إذا  ( ألفلى أف مفتاح ا٢تدى والصحة )اٞتوعولذلك أٚتع أىل البصائر  ع
 .القلَب وصفى النفَس وقّوى اٞتسمَ وىنْت  نّور هللا 
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 اخلاطرة  العشرون 
 ) لك األوىل وعليك الثانية ( 

   من فوائد الصـو الكربى ؛ وٙتاره العظمى ؛ صوف ا١تسلم نفسو من آثار وأضرار
بدلو إٯتانا ن ٥تافة هللا أالنظر ا١تسمـو الذي ىو من سهاـ إبليس ا١ترجـو ؛ من تركو م

فأياـ رمضاف  ،و ُب باطنو ويسري إىل روحو ولّبووذوقا يدرؾ طعم ،٬تد حبلوتو ُب قلبو
ولياليو فرصة مناسبة جملاىدة النفس األّمارة ؛ ونقلها من مستنقع الرذيلة إىل حياض 

الفبلح فيو، الطهارة، وسوقها بزماـ التقوى إىل ٤تاب هللا ومراضيو، ليناؿ بتزكيتها مقاـ 
 فما أكرمهما من رتبٍة وما أحبلىا، ) قد أفل  من زكاىا * وقد خاب من دساىا ( . 

   َو، ومن أطلق إف العُت مرآُة القلب، وإذا أطلق اإلنساف بصرَه أطلق القلُب شهوت
؛ وغض البصر أماٌف من الفتنة، وسبيٌل إىل الراحة والسبلمة؛ فإذا بصرَه دامت حسرتُو 

صره غض  القلب شهوَتو وإرادتو ؛ وصدؽ هللا إذ يقوؿ تعاىل: }ُقْل غض العبُد ب
لِْلُمْؤِمِنَُت يَػُغض وا ِمْن أَْبَصارِِىْم َو٭َتَْفظُوا فُػُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى ٢َتُْم{ ؛ نعم أزكى لنفوسهم 

 ؛ وأطهر لقلوذم ؛ وأنقى لبواطنهم وأسلم لدينهم.
  ىدوا إذ يقوؿ هللا تعاىل ُب عبله : )والذين جا ٍب يأٌب وعد هللا؛ ١تن جاىد ىواه؛

كامل العناية؛ وليكن جزاء   ترعاها٢تداية؛ و أًّب ذلك ب يناؿفينا لنهدينهم سبلنا ( ل
اإلحساف باإلحساف؛ ولتعطى بامتثاؿ األمر ذوؽ إٯتاف؛ حدثنا عنو نبّينا عن ربنا فقاؿ 

و ( ، وبذلك يكوف شكر نعمة    )من تركها من ٥تافيت أبدلتو إٯتانًا ٬تد حبلوتو ُب قلب
 ) العينُت ( اليت حرمها كثَت من الناس و٫تا حبيبتاف إىل اإلنساف وغاليتاف عنده .
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 اخلاطرة  احلادية والعشرون
 ) إذا دخلت العشر أحيا ليلو وأيقظ أىلو (

   العشر األواخر ىي أفضل أياـ ىذا الشهر الكرَل، وصفها رسوؿ هللا صلى هللا
م بأهنا  )أياـ العتق ( من النار، ولذلك كاف عليو الصبلة والسبلـ يضاعف عليو وسل

فيها العبادات، ويتقرب إىل ربو بأنواع الطاعات، ال يفتأ يصلي أو يقرأ أو يذكر هللا 
ُب كل األوقات، وُب ىذا تقوؿ عائشة رضي هللا عنها: "كاف إذا دخلت العشر 

وقدٯتًا قالت اٟتكماء: مئزره". و، وشد  األواخر من رمضاف، أحيا ليلو، وأيقظ أىل
 . "من عرؼ ما يطلب؛ ىاف عليو ما يبذؿ"

   ىكذا كاف عليو الصبلة والسبلـ، ٮت  ىذه العشر بأعماؿ جليلة، و ٣تاىدات
ثقيلة، فهو بالنهار صائماً، وُب ظلمة الليل قائما، يدعو  ربو تعاىل ويناجيو، و يسألو 

ه العشر ينقطع عن كل شواغل الدنيا وشهواهتا، عز وجل ويناديو، بل كاف ُب ىذ
رسوؿ  فكا "أنس رضي هللا عنو: ويهجر مظاىر اٟتياة و لّذاهتا، وإليو اإلشارة بقوؿ 

.. فيا٢تا من " طوى فراشو، واعتزؿ النساءهللا صلى هللا عليو وسلم إذا دخلت العشر 
 النعمة.ب التحدث٫تة، باعثها إدراؾ ا١تهمة، و قوة و 
  اف وصف ا١تؤمن أنو ٭تب ألخيو ما ٭تبو لنفسو؛ كاف عليو الصبلة والسبلـ و١تّا ك

٭تث أىلو على اغتناـ ىذه العشر واالجتهاد فيها، ليدركوا نصيبهم من خَتاهتا وأسرار 
لياليها،فقد ورد أنو كاف يطرؽ باب فاطمة وعلي رضي هللا عنهما ليبل، ويقوؿ ٢تما: 

ائشة بالليل إذا قضى هتجده وأراد أف يوتر. و "أال تقوماف فتصلياف"، وكاف يوقظ ع
يؤخذ من ىذا استحباب إيقاظ أحد الزوجُت لآلخر، واٟترص على ذلك، ١تا فيو من 
التعاوف على الرب؛ والتداعي إىل ا٠تَت؛ و اإلعانة على الطاعة، ويتأكد ُب مثل ىذه 

يل ما شاء هللا أف األياـ ا١تباركة، وُب ا١توطأ أف عمر رضي هللا عنو كاف يصلي من الل
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يصلي، حىت إذا كاف نصف الليل، أيقظ أىلو للصبلة، يقوؿ ٢تم: الصبلة الصبلة، 
َها{، وأخرج الطرباٍل عن علي  ويتلو ىذه اآلية }َوْأُمْر َأْىَلَك بِالص بَلِة َواْصَطربْ َعَليػْ

ر من رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم ) كاف يوقظ أىلو ُب العشر األواخ
رمضاف وكل صغَت وكبَت يطيق الصبلة (. اللهم أيقظنا من الغفبلت، ووفقنا الغتناـ 

 شريف األوقات. 
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  اخلاطرة الثانية والعشرون
 ) من ُحرم خَتىا فقد ُحرم ( 

   إهنا ليلة العظمة والشرؼ ؛ و ليلة ا٠تَتات والتحف ؛ ليلة العتق والغفراف ؛ ليلة
ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر تَػنَػز ُؿ اْلَمبلِئَكُة َوالر وُح ِفيَها بِِإْذِف َرذِِّْم  نزوؿ القراف َلُة اْلَقْدِر َخيػْ ؛}لَيػْ

ِمْن ُكلِّ أَْمٍر َسبلـٌ ِىَي َحىت  َمْطَلِع اْلَفْجِر{ ؛ فيها مضاعفة أجر األعماؿ الصاٟتات، 
ىلها األجر والثواب، كما واستجابة الدعوات، ليلة يكثر فيها عتق الرقاب، ويتنامى أل

أهنا ليلة نزوؿ ا١تبلئكة بالربكات وا٠تَتات؛ وليلة السبلـ والنفحات.}سبلـ ىي َحىت  
 َمطلِع الفجِر{ .

   إهنا الليلة كاف النيب صلى هللا عليو ،" ىنا نعرؼ معٌت :"من ُحـر خَتىا فقد ُحـر
وسلم يعزؼ عن الدنيا،  وسلم يسهر الليايل من أجل إدراكها، بل كاف صلى هللا عليو

ويعتكف ُب ا١تسجد ٖترياً ٢تذه الليلة، فاعتكف العشر األوؿ طلباً ٢تا فأُوحي إيل : إف 
الذي تطلب أمامك، ٍب العشر الوسطى طلبًا ٢تا، فأُوحي إيل : إف الذي تطلب 

 أمامك، ٍب قيل لو : إهنا ُب العشر األواخر، فكاف يعتكف ُب العشر األواخر.
  ُب شريفة عظيمة ينبغي على ا١تسلم أف ٭ترص على التماسها، وأف ٬تتهد  إهنا ليلة

ليايل العشر كلها عسى أف يوافقها فينالو من نورىا وسّرىا، فإف هللا تعاىل أخفاىا حىت 
يضاعف ا١تؤمنوف عبادهتم ُب ىذه الليايل ا١تباركة، وقد قاؿ كثَت من أىل العلم: إهنا 

بل تنتقل ُب ليايل شهر رمضاف إال أهنا ُب العشر  ليست ُب ليلة معينة ُب كل سنة،
 ؛ وُب األوتار آكد . خر أرجىاألوا

 كذا أعظُم األٝتاء مع ليلة القدرِ   ...   وُأخِفيْت الوسطى كساعة ٚتعةٍ 
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  اخلاطرة  الثالثة والعشرون
 ) وأنتم عاكفون يف ادلساجد ( 

   :كاف النيب صلى هللا »ثبت ُب الصحيحُت عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ
ففي ىذا اٟتديث دليٌل على أف « عليو وسلم يعتكف ُب العشر األواخر من رمضاف

اعتكاؼ العشر من سنة النيب صلى هللا عليو وسلم، وىو طاعة وقربة تطلب ُب كل 
 العاـ إال أهنا تتأكد ُب ىذه العشر التماساً لليلة القدر وطلباً لعظيم األجر.

   لزـو ا١تسجد وا١تكث فيو بنية التقرب إىل هللا، وأّما مقصودُه االعتكاُؼ ظاىره
ُتُو عليو، وا٠تلوُة بو عز وجل،  وترؾ وروحُو فهو عكوُؼ القلِب على هللا  تعاىل وَٚتِْعي  

ا٠تلق واالشتَغاُؿ با٠تالق وحده ؛ ْتيث يصَت ذكرُه وحب و، واإلقباُؿ عليو ُب ٤تلِّ ٫تـو 
القلب وخطراتِو؛ فيستويل عليو بد٢َتا، ويصَت ا٢تم  كل و بو، وا٠تطراُت كل ها بذكره، و 

 ٖتصيل مراضيو غاية فكره.
  ٟتقيقية اليت ال ينبغي أف نغفل عنها ىي أُْنُس ا١تعتكف با إذاً فثمرة االعتكاؼ ا

تعاىل بداًل عن أنسو با٠تلق؛ فإذا ذاؽ معٌت األنس با والقرب منو كاف ذلك ُعّدًة 
ألُنسو بو يوـَ الوحشِة ُب القبور حُت ال أنيَس َلو، وال ما يَػْفرَُح بو سواه؛ فهذا مقصوُد 

 ذذه األذواؽ .. وأسقنا من كأسها. االعتكاِؼ األعظم.اللهم حّققنا
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 اخلاطرة الرابعة والعشرون
 ) اللهم إنك حتب العفو فاعفو عنا ( 

   فإنو ٭تب من سألو ورجاه ؛  -سبحانو وتعاىل  -ما أحسن أف نطرؽ باب الكرَل
ويفرح بدعاء عبده إذا أّّب عليو وناداه ؛ و ىو الذي ٬تيب دعوة ا١تضطر إذا دعاه ؛  

؛ وىو القائل سبحانو وتعاىل: ) وإذا سألك عبادي عٍت فإٍل قريب أجيب  كيف ال
دعوة الداع إذا دعاِف ( كما  أنو تعاىل وعد باإلجابة فقاؿ ) ادعوٍل استجب لكم (  
؛ وأما ُب شهر رمضاف فاالستجابة أرجى ؛ والقبوؿ أوىل ؛ ففي اٟتديث ) شهر خَت 

   ا٠تطايا ويستجيب الدعاء ( . وبركة ؛ يغشاكم هللا فيو فينزؿ رٛتتو و٭ت
   إهنا ىي ليايل اٞتد والتشمَت ؛ ومواسم ا٠تَت الكثَت ؛ فلتكن ألستنا الىجًة

بالدعاء ؛ وأكّفنا ٦تدوة إىل السماء ؛ ولنكثر أف نقوؿ، كما عّلمنا الرسوؿ : ) اللهم 
 إذ قالت إنك عفو ٖتب العفو فاعفو عنا ( فهي دعوة نبوية، اختارىا لنا خَت الربية ؛

يا رسوؿ هللا، إف وافقُت ليلَة القدر ما أقوؿأ قاؿ: قويل: "عائشة رضي هللا عنها : 
 ".ك عفوٌّ ٖتب  العفو فاعُف عٍتِّ اللهم  إن

   ١تا عرؼ العارفوف ّتبللو خضُعوا، و١تا ٝتع ا١تذنبوف بعفوه طمُعوا، فما أمرنا بسؤاؿ
ماؿ؛ واغتناـ األياـ واللياؿ؛ إال لنعلم أننا "العفو" ُب ليلة القدر بعد االجتهاد ُب األع

سبحانك  :خاضعةوألسنة خاشعة حىت مع شدة االجتهاد مقصروف؛ ولنقوؿ بقلوب 
ال ٨تصي ثناء عليك وىكذا كاف العارفوف ٬تتهدوف ُب األعماؿ الصاٟتة، ٍب ال يروف 

عًتؼ. كاف ألنفسهم ال حااًل وال مقامًا، فَتجعوف إىل سؤاؿ العفو، كحاؿ ا١تذنب ا١ت
 من دعاء مطرُِّؼ : )اللهم ارض عّنا، فإف مل ترض عّنا، فاعُف عن ا (.
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  اخلاطرة اخلامسة والعشرون
 ) وإمنا لكل امرئ ما نوى ( 

  ؛ ألنوى قضية اإلخبلص ُب العمل الصاّبيؤكد نبينا صلى هللا عليو وسلم عل 
ن صاـ رمضاف وقامو الكسوة الباطنة لو، وُب شأف صياـ رمضاف وقيامو يقوؿ: )م

إٯتانًا واحتسابًا ُغفر لو ما تقدـ من ذنبو (، "إٯتانًا"  أي : تصديًقا بوعد هللا بالثواب 
عليو، و "احتسابًا": أي طلًبا لؤلجر، ال لقصد آخر من رياء و٨توه ؛ إذ أساس 
اإلخبلِص أف يكوف الباعُث على العمل امتثاَؿ أمِر هللا عز وجل ؛ فبل ٯتازج العمَل 
شائبٌة من شوائب إرادة النفس وال طلُب التزي ن ُب قلوب ا٠تلق، أو طلُب مدِحهم 
وا٢ترُب من ذمهم ، أو غَُت ذلك من العلل والشوائب اليت ٬تمعها إرادُة ما سوى هللا 

 ُب العمل؛ فهذا ىو مدار اإلخبلص فافهم؛ ) وإ٪تا لكل امرء مانوى ( .
   سواه، وىو الذي بعث بو األولُت واآلخرين إخبلص الدين  الذي ال يقبل هللا

من الرسل، وأنزؿ بو ٚتيع الكتب، واتفق عليو أئمة أىل اإلٯتاف، وىو خبلصة الدعوة 
النبوية، قاؿ هللا ُب حق سيدنا يوسف عليو السبلـ : }َكَذِلَك لَِنْصِرَؼ َعْنُو الس وَء 

فا يصرؼ عن عبده ما يسوؤه من ا١تيل إىل  َواْلَفْحَشاَء ِإن ُو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصَُت{
و٢تذا يكوف قبل  ) هلل (الصور ارمة، والتعلق ذا، ويصرؼ عنو الفحشاء بإخبلصو 

أف يذوؽ حبلوة العبودية ، واإلخبلص لو ْتيث تغلبو نفسو على إتباع ىواىا؛ فإذا 
 ذاؽ طعم اإلخبلص، وقوي قلبو انقهر ببل عبلج .

   اـ أثرًا عظيًما ُب تربية النفوس على فضيلة اإلخبلص، وأال يُراعى ىذا وإف للصي
ذلكم أف الصائم يصـو إٯتانًا واحتسابًا، ُمؤثراً  -جل وعبل-ُب األعماؿ غَُت وجو هللا

ربو على طعامو وشرابو، وشهوتو و٤تابّو، وأي  درٍس ُب اإلخبلص أعظُم من ىذا 
امو وشرابو، وشهوتو من أجلي(؛ فتأمل الدرسأ وإليو ١ت  اٟتديث القدسي: )يدع طع
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قولو "من أجلي" ففيو التنبيو على السبب الذي بو يستحق الصائم تلك ا٠تصوصية، 
وىو اإلخبلص ا٠تاص  بو، إذ أنك ١تّا كنت لو كاف لك فقاؿ ) الصـو يل (، اللهم 

 عّلمنا ما جهلنا. 
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 اخلاطرة السادسة والعشرون 
 ىل مجيعاً أيها ادلؤمنون () وتوبوا إ 

   ،خا٘تة الشهر ) توبة نصوح ( فا١تسلم ُب ىذه اٟتياة معرض للوقوع ُب ا١تخالفات
وارتكاب الذنوب والسيئات، وكثرة التقصَت وا٢تفوات، وىذا أمر ال يكاد ٮتلو منو 
أحد، ولذلك شرع االستغفار والتوبة من الذنوب، قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: "والذي 

ي بيده لو مل تذنبوا لذىب هللا بكم وٞتاء بقـو يذنبوف فيستغفروف هللا تعاىل نفس
فيغفر ٢تم" رواه مسلم . فا١تسلم إذا ذّكر تذّكر، وإذا وعظ اتعظ، ومل يصر على ذنوبو 
ومعاصيو، السيما وىو ُب ىذا الشهر العظيم، فإنو إف مل يُغفر لو ُب رمضاف فمىت 

 يُغفر لوأ
   صف الندـ وا٠تضوع، نصوحًا ال نقض فيها وال رجوع؛ ٦تتثبًل لتكن توبتك على و

ألمر هللا إذ قاؿ : }يَا أَيػ َها ال ِذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإىَل اّللِ  تَػْوبًَة َنُصوحًا َعَسى َرب ُكْم َأْف 
َر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجن اٍت َٕتْرِي ِمْن َٖتِْتَها األَنْػهَ  اُر{ سبحانو عز وجل ُيَكفِّ

يبس  يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبس  يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، 
مغرذا"، رواه مسلم. فأكـر بو تعاىل من رب لطيف بعباده، من حىت تطلع الشمس 

عفو رحيم ٓتلقو، وصف التائب بأنو حبيب هللا، وجعلو كمن ال ذنب لو فتعاىل ُب 
 عبله.
 ة وأكثر من االستغفار وأنت ٗتتم شهرؾ، فإنك ال تدري لعلك اصُدؽ ُب التوب

ٗتتم عمرؾ، فطوىب ١تن وجد ُب صحيفتو استغفاراً كثَتاً، و فوزاً ١تن كاف بذنوبو خبَتاً 
بصَتاً، فتب إىل موالؾ يا إنساف ، من قبل أف يفوتك األواف، فأنت ُب خا٘تة شهر 

 دة أبدية ُب نعيم اٞتناف.الغفراف، عسى أف تفوز برضا الرٛتن، وتسعد سعا
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 اخلاطرة السابعة والعشرون 
 ) الصيام معلق بُت السماء واألرو ( 

   فرض رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم زكاة الفطر صاعا من ٘تر أو صاعا من شعَت
لتكوف ختاـ شهرنا على العبد واٟتر، والذكر واألنثى، والصغَت والكبَت من ا١تسلمُت ؛ 

ولتكوف شكرا  تعاىل على ما أنعم بو علينا من نعمة الصياـ والقياـ  ؛؛ و٘تاـ صيامنا
؛ فعلينا أف ال نتساىل بأمرىا و ال نتأخر عن أدائها؛ ففي اٟتديث )صياـ رمضاف 

 معلق بُت السماء واألرض ال يرفع إال بصدقة الفطر (.
  وف علق ذا من واٟتكمة من فرضيتها أهنا زكاة لنفس ا١تؤمن، وتطهَت ٢تا، ١تا قد يك

آثار اللغو والرفث خبلؿ أياـ صياـ الشهر، وُب الوقت نفسو تتجلى فيها مظاىر 
الًتاب  بُت أفراد اجملتمع ا١تسلم، إذ يعطف األغنياء على الفقراء، فيوزعوف زكاهتم على 
ا١تساكُت واتاجُت ٦تا يضفي نوعا من التآلف داخل اجملتمع اإلسبلمي، ٍب ىي ٘تن  

أفراح عيد الفطر وذجتو،  ة ١تشاركة بقية إخواهنم ا١تسلمُتتاجُت فرصىؤالء ا
 فيتبادلوف مع جَتاهنم وأصدقائهم وأقربائهم التهنئة ذذا العيد السعيد.

   ىذه اِٟتكم كلها أشار إليها حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: "فرض
ن اللغو والرث، وطعمة رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم م

للمساكُت، فمن أداىا قبل الصبلة فهي زكاة مقبولة، ومن أداىا بعد الصبلة فهي 
صدقة من الصدقات" فما أعظم تشريعات ىذا الدين فهو مل يرض لغٍت أف يفرح 
بعيد ؛ وال لثري أف يهنأ ٔتزيد؛ حىت  يشعر بإخوانو الذين يعانوف من جوع األكباد ؛ 

 ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو ( . ) ؛ إذ وُعرّي األجساد 
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  اخلاطرة الثامنة والعشرون
 ) ولتكملوا العدة ( 

   ،ىاىو شهر رمضاف الذي كنا قد استقبلناه، وفرحنا ٔتقدمو، يوشك أف يودعنا
ويرحل عّما قريب عنا، ليكوف غدًا شاىدا لنا أو علينا، فمن قد ـ فيو صاٟتا، ووف ق 

ا٠تَت فليحمد هللا تعاىل، وليشكره أف وفقو لصاّب األعماؿ، وأهنَض ٫تّتو فكاف  لعمل
منو اإلقباؿ، فبل حوؿ وال قوة إال با، وال توفيق ٠تَت أو طاعة إال ٔتعونة هللا، 

 وليسأؿ هللا تعاىل الثبات على ىذا السبيل، ولزومو بصدؽ إىل ساعة الرحيل .  
   ل؛ وفّرط وضّيع وأّجل.. وسوس لو الشيطاف، ومؤل أّما الذي أساء وقّصر وأ٫تو

قلبو بالغفلة والبهتاف، فليعد إىل خالقو، وليتب إىل مواله، وليستغفره تعاىل، فإف هللا 
تعاىل غفور رحيم، يفرح بتوبة عبده، ويقبلها إذا كانت صادقة، مع عـز على 

بقي من أوقات  االستمرار على الطاعة، وندـ على التفري  واإلضاعة. وليغتنم ما
عمره، وليتدارؾ ما بقي من أياـ شهره، عسى أف يكوف فيو من العتقاء من النار، فقد 
قاؿ صلى هللا عليو وسلم: "ويغفر ٢تم ُب آخر ليلة، قالوا: يا رسوؿ هللا، أىي ليلة 

رواه اٟتديث ، ولكن العامل إ٪تا يُوَب أجره إذا قضى عملو". "ال"القدرأ قاؿ: 
 . بيهقيلا
  اـ رمضاف قد انقضت، ولياليو تصّرمت، كأهنا طرفة عُت، أو ومضة برؽ، فاختم أي

 ُ شهرؾ باالستغفار فإنو ختاـ األعماؿ الصاٟتة،}أََفبل يَػُتوبُوَف ِإىَل اّللِ  َوَيْستَػْغِفُرونَُو َواّلل 
َغُفوٌر َرِحيٌم{ يبس  يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبس  يده بالنهار ليتوب 

الليل، واستقبل عيدؾ بالتكبَت وقل: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ، لتعلم أنو مسيء 
 تعاىل أكرب من ىواؾ ودنياؾ ، وأكرب من كل ما ُب األرض  والسماء.
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  اخلاطرة التاسعة والعشرون
 ) لتعلم اليهود أن يف ديننا فسأة ( 

   م وسلم ا١تدينة، و٢تعن أنس رضي هللا عنو قاؿ: "قدـ رسوؿ هللا صلى هللا عليو
اف اليوماف"أ قالوا: يا رسوؿ هللا، كنا نلعب فيهما  ىذيوماف يلعبوف فيهما، فقاؿ: "ما

باٞتاىلية، فقاؿ صلى هللا عليو وسلم: "قد أبدلكم هللا خَتا منهما يـو األضحى ويـو 
الفطر" رواه أبو داود. ُب كل عاـ ٭تتفل ا١تسلموف ُب مشارؽ واألرض ومغارذا بعيد 
الفطر، وىو يـو يفرحوف فيو، يشكروف هللا تعاىل أف من  عليهم بأداء فريضة من أعظم 
فرائض اإلسبلـ، ىي صياـ شهر رمضاف، وسّهل عليهم إ٘تامو وقيامو، يُظهر 
ا١تسلموف فيو البهجة والسرور، والفرح واٟتبور، ويهنئ بعضهم بعضا، ويتبادلوف 

 .الزيارات بُت األىل واإلخواف واألصدقاء
  يتنظف  واٞتديد، ن ثيابو م لعيد؛ ويستحب الغسل وأف يلبسوتشرع فيو صبلة ا

ويأكل وال يغفل ُب ٚتيع ذلك عن النية الصاٟتة، ، بأحسن رائحة يتطيبويتجمل و 
ويؤدي الصبلة ٓتشوع وحضور قلب، ويرجو هللا تعاىل أف ، اً قبل خروجو ٘ترات وتر 

د الفطر، وقفت ا١تبلئكة على أبواب الطرؽ يغفر ذنوبو، فقد ورد أنو إذا كاف يـو عي
ينادوف: اغدوا يا معشر ا١تسلمُت إىل رب كرَل، يعطي اٞتزيل ويعفو عن الذنب 
العظيم، فإذا برزوا إىل مصبلىم، قاؿ هللا تعاىل ١تبلئكتو: يا مبلئكيت ما جزاء األجَت 

أشهدكم أٍل قد إذا عمل عملوأ فيقولوف: إ٢تنا وسيدنا جزاؤه أف توفيو أجره، فيقوؿ: 
جعلت ثواذم من صيامهم شهر رمضاف وقيامهم رضاي ومغفرٌب، انصرفوا مغفورا 
لكم( رواه البيهقي. قاؿ مورؽ العجلي: "فينصرؼ أقواـ من مصلى العيد وقد خرجوا 

 من ذنوذم كيـو ولدهتم أمهاهتم".

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 151 

  ل  مع إف العيد ٤تطة تذّكر، ٭تاسب العبد فيها نفسو، ويدقق ُب أعمالو، ويصط
خالقو، كما أنو فرصة سا٨تة لتصفية القلوب، وتقوية العبلقات، والصف  عن ا٢تفوات 
والزالت، واستبلؿ الشحناء والسخيمة من النفوس، وبدء صفحة جديدة بيضاء ُب 
العبلقات األخوية، والرواب  األسرية، وإظهار التواد والتآلف والًتاحم بُت ٚتيع أفراد 

هنا أياـ الفرح واللهو ا١تباح ) إف لكل قـو عيد وىذا عيدنا ( و اجملتمع ا١تسلم ؛ كما أ
) لتعلم اليهود أف ُب ديننا فسحة( ؛ وُب شريعتنا سعة ؛ فمن الذي يرـو تضييق 

 الواسع ؛ وٖتجَت السعة أ .
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  اخلاطرة الثالثون
 ( قلّ ) أدومها وإن  

   ،ال يزيدىم مرور ا١تواسم الفاضلة، إال قربا إف عباد هللا الصاٟتُت، وأولياءه ا١تخبتُت
من رذم، ومضاعفة ألعما٢تم، ألهنم مداوموف على عمل الصاٟتات، ُب ٚتيع األزمنة 
واألوقات، وُب سائر الليايل واألياـ، قد استوت عندىم شهور العاـ، أياـ عمرىم كلها 

القهم، ال ٬تدوف رمضاف وليايل دىرىم ٚتيعها ليايل قدر، فهم متعلقوف على الدواـ ٓت
اللذة إال ُب مناجاتو وذكره، وال الراحة إال بدعائو وشكره، }تَػرَاُىْم رُك عًا ُسج داً 
يَػْبتَػُغوَف َفْضبلً ِمَن اّللِ  َوِرْضَواناً ِسيَماُىْم ُب ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر الس ُجوِد{ قد غرس هللا ُب 

ساعة، فهم يؤمنوف بأف العمل ال هم بالذكر كل نتسلقلوذم حب الطاعة، وعمر أ
ينقضي إال بانتهاء األجل، متذكرين دائمًا قولو عز وجل: }َواْعُبْد َرب َك َحىت  يَْأتَِيَك 

 اْلَيِقُُت{ .
   ورد أف ) الصائم بعد رمضاف كالكاّر بعد الفاّر ( أي : كالذي يفر من القتاؿ ُب

وي النفوس الضعيفة وا٢تمم الدنيئة، سبيل هللا، ٍب يعود إليو، وذلك ألف بعض الناس ذ
يفرح بانقضاء شهر الصياـ، إذ ىو يشعر بثقل شهر رمضاف عليو، وٯتل من أيامو 
ولياليو، ويرى أنو طويل عليو، قد حاؿ دوف تنفيذ شهواتو ورغباتو، فإذا انقضى عاد 
إىل التسويف والبطاالت، وارتكاب الذنوب وا١تخالفات، وقد سئل أحد الصاٟتُت: 

قـو يتعبدوف و٬تتهدوف ُب رمضاف، فإذا انقضى تركوا العبادة، فقاؿ: ) بئس القـو  عن
 ال يعرفوف  حقا إال ُب شهر رمضاف (.

   ِعلى نعمة التوفيق للصياـ، حيث أعانك على إ٘تاـ شهر رمضاف  هللا تعاىل اشكر
ف بعض وقيامو، فإف من ٚتلة شكر العبد لربو أف يصـو لو شكرا بعد رمضاف، وقد كا
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السلف إذا وفق لقياـ ليلة من الليايل، أصب  هنارىا صائما، و٬تعل ىذا الصياـ شكراً 
  تعاىل، فيا  من ىذه ا٢تمة العالية، والنفوس العظيمة السامية، إهنا تردد دائما:

 إذا أنت مل تزدد على كل نعمة ... ١توليكها شكرا فلست بشاكر
لعبد من هللا ُب دين أو دنيا، ٭تتاج إىل شكر قاؿ بعض العلماء: "كل نعمة على ا

عليها، ٍب إف التوفيق للشكر نعمة أخرى ٖتتاج إىل شكر ثاف، ٍب التوفيق للشكر الثاٍل 
شكر آخر، وىكذا أبدا، فبل يقدر العبد على القياـ بشكر النعم إال  نعمة أخرى ٖتتاج إىل

 باالعًتاؼ بالعجز عنو، كما قيل:
  نعمة ...  علي لو ُب مثلها ٬تب الشػػػكرإذا كاف شكري نعمة هللا

 فكيف بلوغ الشكر إال بفضلو ... وإف طالت األياـ واتصل العمر
اللهم اجعلنا من الشاكرين، ا١تتحققُت ْتقيقة الشكر على كل حاؿ، ُب ماٍؿ وحاؿ، مّر       

 وحاؿ، ماٍض وحاؿ، آمُت.
 على سيدنا زلمد وعلى آلو وصأبو ىذا ما يّسر هللا مجعو؛ وأعان على ترتيبو، وصلى هللا

 واحلمد هلل رب العادلُت
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 الرسالة الرابعة

 

 كشُف الِغطا
  عمن بعض ما يقع ُب شهر رمضاف
 من األوخطاء

 
 ٚتع وترتيب

 سقاؼ بن علي العيدروس
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 ادلقدمة
و البديعة؛ وحّث ا١تسلم على اٟتمد  أمر بالتفقو ُب الدين و معرفة أحكام      

حضور ٣تالس العلم وأحكاـ الشريعة؛ وأخربنا بأهنا الدروع الواقية واٟتصوف ا١تنيعة؛ 
واٟتافظة لو من مساخ  هللا والوقوع ُب األفعاؿ ا١تذمومة الشنيعة؛ أٛتده تعاىل على 

األمور  نعمو ا١تتكاثرة الوسيعة؛ وأشكره شكرًا يدفع بو عنا األذايا والببليا وسائر
الفظيعة، والصبلة والسبلـ على نبيو ا١تخصوص بالشرؼ والدرجة الرفيعة؛ سيدنا 

ْكـر ٓتصاؿ ا٠تَت ٚتيَعو ، صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وتبيعو .
ُ
 ٤تمٍد ا١ت

 أما بعد: 
، واإلقباؿ على موائد ا٠تَت وتنوير الفؤاد، إف شهر رمضاف شهر اٞتد واالجتهادف      

اجرة وا١تراْتة، وموسم ا٢تمة ُب األعماؿ الصاٟتة ، ومع ما فيو من فهو سوؽ ا١تت
ا٠تَتات ، وما أودع هللا فيو من الربكات، إال أف من الناس من مل يعرؼ قدره ا١تنيف؛ 

؛ والتكاسل من ا١تسلمُت من اإلعراض والتقصَت بعضد عند الوفضلو الشريف؛ فتج
إىل غَت ذلك من التهاوف طاء، وكثَت من التخاذؿ واإلب والتأخَت؛ طاعةعن ال

أف أنبو نفسي ومن شأنو شأٍل،  -وأنا ا١تقصر ا١تخطيء اٞتاٍل -، فرأيت واألخطاء
إىل ٚتلة من مظاىر القصور، والغفلة عن فضل سيد الشهور ، فكتبت ُب ىذه 
الرسالة بعض ما حضرٍل من األخطاء ُب عجل؛ سائبًل ا١توىل تعاىل اإلخبلص ُب 

 ١تا ٭تبو ويرضاه عز وجل ؛عسى أف أكوف ذذه الرسالة قد شاركت العمل؛ وأف يوفقٍت
 ُب نشر التعليم، وتصحي  ا٠تطأ ُب بعض ا١تفاىيم. 

أسأؿ تعاىل أف ينفعٍت ٔتا كتبُت ُب ىذه السطور؛ وأف يثّقل بو ميزاف حسناٌب        
وىذا أواف يـو النشور، وأف ٬تعلو خالصًا لوجهو الكرَل وسببًا ُب نيل ثوابو العظيم، 
 الشروع ُب ا١تقصود ومن هللا أستمد العوف والتسديد وىو حسيب ونعم الوكيل .
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ترؾ صياـ شهر رمضاف؛ من غَت عذر شرعي ؛ وىذا من كبائر اآلثاـ  :األول
 : (1)والذنوب العظاـ ؛ ا١توجبة لصاحبها العذاب وا٠تزي واالنتقاـ ؛ كما قيل

 وحاز ا١تبلـ ومن ترؾ الصـو فيو فقد    ىدـ ركن دينو
 وباعده هللا من كل خػَت     وٮتشى عليو من االنتقاـ

قاؿ العبلمة ابن حجر ا٢تيتمي ُب كتابو الزواجر: ) الكبَتة األربعوف واٟتادية        
واألربعوف بعد ا١تائة ترؾ صـو يـو من أياـ رمضاف، واإلفطار فيو ّتماع أو غَته بغَت 

 ساؽ ا٢تيتمي أحاديث تدؿ على أف ذلك من ٍب (2)عذر من ٨تو مرض أو سفر( اىػ 
رفعو  رضي هللا عنهما و يعلى بإسناد حسن عن ابن عباسالكبائر منها : ما أخرجو أب

إىل النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: ) عرى اإلسبلـ وقواعد الدين ثبلثة عليهن ابتٍت 
إلو إال هللا اإلسبلـ من ترؾ واحدة منهن فهو ذا كافر حبلؿ الدـ: شهادة أف ال 

والصبلة ا١تكتوبة وصـو رمضاف ( وُب رواية: ) من ترؾ منهن واحدة فهو با كافر 
 (3) وال يقبل منو صرؼ وال عدؿ وقد حل دمو ومالو (

١تا إذ ىو  ،وىو ٤تـر بالغ التحرَل : إفطار يـو من أياـ رمضاف بغَت عذر شرعي؛الثاين
لتحرٯتو أحاديث منها ما رواه أصحاب  انتهاؾ ٟترمة الشهر العظيم؛ ويشهدفيو من 

السنن عنو صلى هللا عليو وسلم قاؿ : ) من أفطر يومًا من رمضاف من غَت رخصة 
، وُب ىذا اٟتديث أبلغ الوعيد (4)( وال مرض مل يقضو صـو الدىر كلو وإف صامو

                                                

 من قصيدة لئلماـ أٛتد بن زين اٟتبشي مطلعها :( ٔ)
 سبلـ بنشر وعنرب يفوح      على شهر يُعرؼ بشر الصياـ

 ؛ لئلماـ الفقيو ابن حجر أٛتد بن ٤تمد ا٢تيتمي ٍب ا١تكي . ٖٕٖ/ٔالزواجر عن اقًتاؼ الكبائر:  (ٕ)
 ( رواه أبو يعلى ُب مسنده بسند حسن .ٖ)
، وقػػد الًتمػػذي واللفػػظ لػػو وأبػػو داود والنسػػائي وابػػن ماجػػو وابػػن خزٯتػػة ُب صػػحيحو والبيهقػػي( اٟتػػديث رواه ٗ)

 ـ بو.عّلقو البخاري ُب صحيحو غَت ٣تزو 
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؛ بغَت عذرالشديد والزجر األكيد ؛ ١تن يفطر ولو يومًا واحدًا من أياـ شهر رمضاف 
؛ و شريعة رب العا١تُتاستخفاٍؼ ب؛ و ينىبء عن استهانتو ْترمات الدين إذ فعلو ىذا

، فقاال: " إف من -رضي هللا عنهما  -قد أخذ بظاىر ىذا ا٠ترب علي وابن مسعود 
أفطر يوما من رمضاف ال يقضيو صـو الدىر "، وقاؿ سعيد بن ا١تسيب: ٬تب ُب كل 

ك رضي هللا عنهما : ٬تب ُب كل يـو اثنا عشر يـو ثبلثوف يوما، وقاؿ ربيعة شيخ مال
: ) والذي عليو أكثر العلماء أنو ٬تزئ عن اليـو يـو ولو ا٢تيتميابن حجر يوما. قاؿ 

 .(1)( [ٗٛٔ]البقرة: أقصر منو لظاىر قولو تعاىل: }فعدة من أياـ أخر{ 
الليلة  ؛ والعطايا الوافرات؛النظرات: خطأ فادح؛ وخسراف واض ؛ تفويت ليلة الثالث

!! عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ضاف؛ وما أدراؾ ما الليلة األوىلاألوىل من رم
أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ : ) أُعطيْت أميت ُب شهر رمضاف ٜتسًا مل 

إذا كاف أوؿ ليلة من ) ىا صلى هللا عليو وسلم ويقوؿ:يُعطهّن نيب قبلي ( ٍب بدأ يعّدد
  (2) ظر هللا عز وجل إليهم ومن نظر هللا إليو مل يعذبو أبداً (شهر رمضاف ن

وُب ىذا أوض  بياف؛ وأًب برىاف؛ على شرؼ ىذه الليلة ومزيد فضلها ؛        
فاالىتماـ ذا والتعرض ٠تَتىا دليل على كماؿ االستعداد لكل الشهر ؛ عن أنس بن 

و وسلم : ) سبحاف هللا ماذا مالك رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا علي
استقبلكمأ وماذا تستقبلوفأ ( قا٢تا ثبلثا ؛ فقاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي هللا عنو : 

عدو حضرأ فقاؿ صلى هللا عليو وسلم : ) إف هللا يغفر ُب أوؿ ليلة  أوحي نزؿأ أو

                                                

 ( الزواجر البن حجر ؛ ا١توضع السابق .ٔ)
 : وإسناده مقارب . ٙ٘/ٕرواه البيهقي ، قاؿ اٟتافظ ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب  ( ٕ)
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، إذف فشأف اٟتري  على الكماؿ؛ (1)من شهر رمضاف لكل أىل ىذه القبلة (
١تراتب العواؿ؛ أف يستقبل الشهر بأحسن استقباؿ، ليناؿ جزيل ما فيو والراغب ُب ا

 من الفضل والنواؿ. 
ئل الفقهية ؛ ترؾ ومن األخطاء اليت تدؿ على جهل باألحكاـ الشرعية وا١تسا: الرابع

لنية الصياـ وتبييتها لكل ليلة ؛ فقد ثبت  -إف مل نقل الكثَت منهم-بعض الصائمُت 
وجوب النية لكل يـو من أياـ رمضاف وأف تكوف مبيتًة من  ُب األحاديث الصحيحة

الليل ؛ فعن حفصة رضي هللا عنها أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: ) من مل يبيت 
وُب رواية عن عائشة أف النيب صلى هللا عليو وسلم  الصياـ من الليل، فبل صياـ لو (

 .(2) لو ( قاؿ: ) من مل يبيت الصياـ قبل طلوع الفجر فبل صياـ
ٍب إف من يقع ُب ىذا ا٠تطأ التبس عليو األمر حيث خل  بُت قضيتُت :        

األوىل : وجوب النية لكل ليلة ؛ والثانية : التلفظ بنية الصـو ؛ فظن أف األمرين ال 
تها لكل ليلة ركن بييبطبلف صومو ؛ فالنية بالقلب وت يشرعاف فوقع ُب ا٠تطأ بل وُب

وواجب ال يتم الصـو إال بو ؛ وىذا ما ذىب إليو ٚتهور العلماء من أركاف الصـو ؛ 
من السلف وا٠تلف ؛ قاؿ اإلماـ النووي ُب كتابو " اجملموع " : ) مذىبنا أنو ال يص  

ٛتد وإسحق وداود وٚتاىَت العلماء من السلف أبالنية من الليل وبو قاؿ مالك و  إال

                                                

( اٟتديث رواه ابن خزٯتة ُب صحيحو والبيهقي وقاؿ ابن خزٯتة إف ص  ا٠تػرب فػإٍل ال أعػرؼ خلفػا أبػا الربيػع ٔ)
ٛتػػزة القيسػػي الػػذي دونػػو قػػاؿ اٟتػػافظ ا١تنػػذري : قػػد ذكر٫تػػا ابػػن أيب حػػاًب ومل بعدالػػة وال جػػرح ؛ وال عمػػرو بػػن 

 . ٗٙ/ ٕيذكر فيهما جرحا وهللا أعلم . الًتغيب والًتىيب للمنذري : 
ع الصياـ قبل الفجر فبل صياـ لو ( ويػروى: ) مػن مل ينػو الصػياـ مػن ( قاؿ اٟتافظ ابن حجر : ) من مل ٬تمّ ٕ)

ٛتػػػػػد، وأبػػػػػو داود، والنسػػػػػائي، والًتمػػػػػذي، وابػػػػػن خزٯتػػػػػة ُب صػػػػػحيحو، وابػػػػػن ماجػػػػػو، الليػػػػػل فػػػػػبل صػػػػػياـ لػػػػػو ( . أ
والػػػػدارقطٍت، واختلػػػػف األئمػػػػة ُب رفعػػػػو ووقفػػػػو، فقػػػػاؿ ابػػػػن أيب حػػػػاًب، عػػػػن أبيػػػػو: ال أدري أيهمػػػػا أصػػػػ  (  اىػػػػػ 

 للحافظ ابن حجر العسقبلٍل . وسيأٌب قريباً تصري  النووي بصحة اٟتديث . ٖٔٙ/ ٕالتلخي  اٟتبَت : 
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عائشة رضي هللا عنهما " ال وا٠تلف ... واحتج أصحابنا ْتديث حفصة وحديث 
 اىػ . (1) صياـ ١تن مل يبيت الصياـ من الليل " و٫تا صحيحاف  (

من أقب  األخطاء اليت يقع فيها بعض ا١تسلمُت إصرارىم وىم ُب الشهر : اخلامس
الكرَل على القطيعة ألرحامهم أو األذية ٞتَتاهنم وغَت ذلك من التهاجر والتخاصم 

ألتفو األسباب وأحقرىا ؛ فهم ذذا ٭ُترموف أنفسهم من أنوار  والتنازع الذي رٔتا كاف
الشهر الفضيل وخَتاتو ؛ وٯتنعوف أنفسهم من فضائلو وبركاتو؛ عن عبادة بن الصامت 
رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ : ) أتاكم رمضاف شهر بركة 

ب فيو الدعاء ينظر هللا تعاىل إىل يغشاكم هللا فيو فينزؿ الرٛتة و٭ت  ا٠تطايا ويستجي
تنافسكم فيو ويباىي بكم مبلئكتو فأروا هللا من أنفسكم خَتا فإف الشقي من حـر 

 .(2) فيو رٛتة هللا عز وجل (
؛ و وسلم بأنو شهر خَت وبركة وعطاءفتأمل كيف وصفو النيب صلى هللا علي       

ت؛ ويسارع ا١تسلموف ى ا٠تَتا؛  فيو يتنافس الصائموف علومغفرة ودعاءوموسم رٛتة 
 ينظف باطنو من ؛ وململ يصّف قلبو من األمراض السقيمة؛ فيا ترى من إىل الطاعات

؛ أـ أين حظو من ىذه ن نصيبو من ىذه ا٠تَتات واألنوار؛ أياألوصاؼ الذميمة
 العطايا الكبار أأ . 

امو وأف ئم أف يتحرى لصياإلفطار مع عدـ ٖتقق الغروب ؛ فينبغي للصا :السادس
؛ والسيما صياـ رمضاف إذ ىو ركن من أركاف اإلسبلـ ؛ وفريضة من ٭تتاط لو

الفرائض العظاـ ؛ وقد ورد ُب األحاديث الزجر البليغ عن استعجاؿ ا١تسلم ومسارعتو 

                                                

 لئلماـ النووي . ٖٔٓ/ ٙ( اجملموع شرح ا١تهذب: ٔ)
( رواه الطرباٍل ؛ قاؿ اٟتافظ ا١تنذري : ورواتو ثقات إال أف ٤تمد بن قيس ال ٭تضرٍل فيو جرح وال تعديل ٕ)

  ٓٙ/ٕاىػ انظر كتاب  الًتغيب والًتىيب 
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إىل اإلفطار من غَت ٖتقق وقت الغروب ؛ فعن أيب أمامة رضي هللا عنو أف النيب صلى 
ا أنا نائم أتاٍل رجبلف فأخذا بضبعي فأتيا يب جببل وعرا، هللا عليو سلم قاؿ : ) بينم

فقاال: اصعد، فقلت: إٍل ال أطيقو، فقاال: إنا سنسهلو لك، فصعدت حىت إذا كنت 
ُب سواء اٞتبل إذا بأصوات شديدة، فقلت: ما ىذه األصواتأ قالوا: ىذه عواء أىل 

ة أشداقهم دما، قلت من النار، ٍب انطلق يب فإذا أنا بقـو معلقُت بعراقيبهم مشقق
، قاؿ شراح اٟتديث: معٌت ) قبل (1) ىؤالءأ قاؿ الذين يفطروف قبل ٖتلة صومهم (

 .(2)ٖتلة صيامهم ( أي : قبل ٖتقق دخوؿ وقت اإلفطار
: قضاء الساعات الكثَتة ُب النـو أو اللهو  أو ماال فائدة منو كمتابعة الربامج السابع

من مظاىر اللعب والغفلة ؛ فيكوف نتيجة ذلك تضييع  التلفزيونية واإلذاعية وغَتىا 
كثَت من الناس لصبلة اٞتماعة وتأخر عدد من ا١تصلُت عن تكبَتة اإلحراـ مع اإلماـ 
أو عن فضيلة الصف األوؿ ؛ فيستوي عند ىؤالء أداء الصلوات ا١تكتوبات ٚتاعة ُب 

 ا١تسجد أو فرادى ُب بيوهتم وىذا غاية ا٠تسراف وهناية الغنب .
العظيم ؛ فالنظر  ثوابو ور ما يذىب أجر الصياـ وٯتحقٍب إف ُب مثل ىذه األم       

بشهوة واستماع الغناء ومتابعة ا١تسلسبلت أمور ال تناسب ا١تفطر فضبلً عن الصائم ؛ 
 . (3) فهؤالء ينطبق عليهم ) رب  صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع والعطش (

مُت ُب ليايل شهر رمضاف حيث ٬تعل ٫تتو اإلستكثار : ٮتطيء كثَت من الصائالثامن
من ألواف الطعاـ و أصناؼ الشراب ؛ وىذا ما يذىب سر الصـو وحكمتو ؛ فاألجر 

                                                

 رواه ابن خزٯتة و ابن حباف ُب صحيحيهما .( ٔ)
 الة مستقلة تأٌب ُب آخر ىذا الكتاب بعناف )تنبيو ا١تغرور(.وقد أفردت ىذه ا١تسألة برس( ٕ)
( : ورواه اٟتػػػاكم ُب ا١تسػػػتدرؾ  ٖٙ٘/ٙ( رواه النسػػائي وابػػػن ماجػػو ُب سػػػننهما ؛ قػػاؿ النػػػووي ُب اجملمػػوع ) ٖ)

 قاؿ وىو صحي  على شرط البخاري
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الذي وعد هللا بو عباده على صيامهم ُب قولو تعاىل : ) إال الصـو فإنو يل وأنا أجزي 
 .(1) بو ( جاء نتيجة لقولو ) يدع طعامو وشرابو وشهوتو من أجلي (

إذف فشهر رمضاف ىو ) الدورة التدريبية ( اليت يدخلها ا١تسلم وا١تسلمة        
ليتدرب فيها على التخل  من الشره والنهم والطمع ؛ اليت ىي ُب حقيقتها صفات 
ذيمية ؛ ويستبدؿ ذلك بالقصد والتقلل وكسر الشهوة ؛ لَتتقي بنفسو إىل مصاؼ 

 .(2)  ) صوموا تصحوا (ا١تبلئكة األنوار ؛ وعندىا يعرؼ معٌت
: ترؾ السنن الرواتب وصلوات النفل وعدـ اٟترص على أدائها ؛ مع أف ثواذا التاسع

من تقرب فيو هر العظيم ؛ وقد ورد ُب اٟتديث )يعدؿ ثواب الفريضة ُب ىذا الش
 . (3) (َت كاف كمن أدى فريضة فيما سواهٓتصلة من خصاؿ ا٠ت

اد نشاطاً و٫تة ُب أداء الصلوات فرضها ونفلها فقد فالواجب على ا١تسلم أف يزد      
)خَت ُب اٟتديث النوافل؛ وىي كما ورد قيل فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل 

أي : خَت ما ُوضع للتعبد والتقرب إىل هللا تعاىل ؛ فبل ينبغي أف ُيستهاف  (4) (موضوع
ألنو ليس ُب تركها  بالنوافل والسنن من منطلق أهنا ليست واجبات ؛ فيًتكها البعض

إٍب ؛ وىذا خطأ كبَت ؛ فهي سبب رفع الدرجات وكثرة اٟتسنات وتكفَت السيئات 
ال هللا للعبد ففي اٟتديث القدسي ) وتكميل الفرائض الناقصات ؛ بل ىي سبب بة

 (.دي يتقرب إيّل بالنوافل حىت أحبويزاؿ عب
                                                

 ( رواه البخاري ُب صحيحو .ٔ)
بػػن السػػٍت وأيب نعػػيم عػػن أيب ىريػػرة رضػػي هللا عنػػو ونقػػل عػػن ( ال ٕٕٔ/ ٗ( عػػزاه ا١تنػػاوي ُب فػػيض القػػدير ) ٕ)

 العراقي ضعف إسناده . 
( : ورواه مػػن ٛ٘/ٕ( رواه ابػن خزٯتػة ُب صػحيحو ٍب قػاؿ صػ  ا٠تػرب ؛ قػاؿ ا١تنػذري ُب الًتغيػب والًتىيػب ) ٖ)

 طريق البيهقي ورواه أبو الشيخ ابن حباف ُب الثواب باختصار عنهما .
 ( : رواه الطرباٍل ُب األوس ، وفيو عبد ا١تنعم بن بشَت وىو ضعيف. ٜٕٗ/ٕائد ) ( قاؿ ُب ٣تمع الزو ٗ)
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     خطأ كبَت ؛ فإ٫تاؿ صبلة : ولئن كاف ترؾ النوافل وإ٫تاؿ السنن الرواتب العاشر
) الًتاوي  ( خطأ ال يقّل قبحًا من ذلك ؛ كيف وىي إحدى شعائر الشهر الكرَل ؛ 
وسنة من ىدي ا١تصطفى الكرَل ؛ صلى هللا عليو وآلو وصحبو وسلم ؛ والتارؾ ٢تا أو 

 ا١تقصر ُب إكما٢تا موصوؼ بالذـ والتقصَت ؛ واقع ُب الغنب وا٠تسراف الكبَت .
ب ضيوؼ بوىذا ا٠تطأ يقع فيو حىت بعض اٟتريصُت على ا٠تَت وذلك بس       

أفطروا عنده ؛ أو بغَته من األعذار ؛ بل قاؿ أىل العلم : إف ترؾ ا١تسلم صبلة 
الًتاوي  ليلة واحدة ٮتل ُب حصولو على قياـ رمضاف ا١تذكور ُب حديث ) من قاـ 

إذ قالوا إف ىذا الثواب مًتتب  (1) ( رمضاف إٯتانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو
 على قياـ ٚتيع الشهر ؛ فافهم وتدبر .

: إ٫تاؿ الكثَت لنية االعتكاؼ أثناء جلوسهم ُب ا١تسجد ؛ وُب ذلك احلادي عشر 
من تضييع األجور الكبَتة اليت ال عناء ُب ٖتصيلها ؛ وفوات اٟتسنات الكثَتة اليت ال 

 ب االعتكاؼ عظيم وكونو مع الصياـ أعظم .مشقة ُب ٚتعها ؛ وال ٮتفى أف ثوا
ومن ا١تعلـو أف ا١تسلم يكثر جلوسو ُب بيت هللا تعاىل ُب شهر رمضاف ؛ فجدير       

بو أف ال يغفل عن نية االعتكاؼ ولو كاف جلوسو دقائق قليلة ؛ فقد صرّح الفقهاء 
َتًا ؛ قاؿ بأف االعتكاؼ ال يشرط لصحتو زمن معُّت بل يثاب ولو ٞتلوسو زمنًا يس

اإلماـ النووي ُب كتابو " اجملموع " : )  ينبغي للجالس ُب ا١تسجد النتظار صبلة أو 
اشتغاؿ بعلم أو لشغل آخر أو لغَت ذلك من طاعة ومباح أف ينوي االعتكاؼ فإنو 

 . (2)يص  عندنا وإف قّل زمانو ( اىػ

                                                

 ( اٟتديث رواه البخاري ومسلم .ٔ)
 ( لئلماـ النووي .ٛٚٔ/ ٕ( اجملموع شرح ا١تهذب ) ٕ)
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العتكاؼ يص  مع النية ثواب ا أف  على و هللا ُب كتابو " األذكار " بل نّ  رٛت      
 .(1)ولو جملرد مروره ُب ا١تسجد وإف مل ٬تلس

: إ٫تاؿ سنن اإلفطار ؛ فتجد كثَتاً من الصائمُت يًتؾ بعض ما يستحب الثاين عشر
فعلو وقولو عند تناولو لئلفطار ؛ وىي سنن مطلوبة ؛ وآداب مستحبة ؛ سّنها لنا النيب 

اٟتسنات ورفعة الدرجات ؛ فتجد من  صلى هللا عليو وسلم لتكوف سببًا ُب زيادة
ر عليو من غَت عذر ؛ الصائمُت من يًتؾ اإلفطار على الرطب أو التمر أو تقدَل التم

؛ واإليتار اه يأكل من غَت ضب  لعدد التمرات؛ فًت من يًتؾ اإليتار -كذلك-و ٕتد 
 سنة كما ال ٮتفى ال تكّلف ا١تسلم كثَت عناء ؛ بل قد اكتشف العلم اٟتديث أف

 .ٞتسم ٓتبلؼ ما إذا كاف ليس وتراً أكل التمر وتراً ال يؤثر ُب ارتفاع نسبة السكر ُب ا
: إ٫تاؿ السحور ؛ وىو سنة نبوية ثبت الًتغيب فيها بفعل النيب صلى الثالث عشر

؛ فمن ا٠تطأ الكبَت أف يُهمل (2) هللا عليو وسلم وقولو ؛ وقد ٝتاه ) الغداء ا١تبارؾ (
إما بأف يًتكو أصبل ؛ وإما بأف يهمل سننو وآدابو ؛ ومنها : الصائم سنة التسحر 

تأخَته إىل ما بعد نصف الليل وكلما أخره إىل قبيل الفجر كاف أفضل ما مل يقع ُب 
الشك؛ فتبُّت أف من ا٠تطأ التبكَت ُب تناولو حىت أف بعض الناس يتناوؿ السحور أوؿ 

 الليل وىو يظن أف فعل السنة وىو بعيد عنها .
وأشد خطًأ وخطراً من يتسحر مع طلوع الفجر ؛ أو وىو يسمع األذاف ؛ وىذا        

من التهاوف بالفريضة وعدـ ا١تباالة باالحتياط للدين ؛ ففي اٟتديث ) من اتقى 
 الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو ( فهديو عليو الصبلة والسبلـ أخذ اٟتيطة وترؾ 

                                                

 ( لئلماـ النووي . ٕٖ/ٔ( كتاب األذكار ) ٔ)
 و ثقات.( رواه أبو يعلى، ورجال ٔ٘ٔ/ٖ( قاؿ ا٢تيثمي ٣تمع الزوائد )ٕ)
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 . (1) ما يربك إىل ماال يريبك (الشبو والريبة ؛ إذ ىو القائل ) دع 
ترؾ التوسعة على أىلو وعيالو مع القدرة على ذلك ؛ وقد ورد ُب بعض  :الرابع عشر

األخبار واآلثار استحباب االنبساط ُب النفقة ُب رمضاف وأهنا تضاعف ما ال 
 .(2)تضاعف ُب غَته

فرضًا الزمًا وواجباً فمن ا١تعلـو أف ديننا اٟتنيف فرض على ا١تسلم نفقة أىلو ؛        
كافياً   مؤكدًا ؛ يأٍب تاركو ؛ ويهلك مهملو ؛ بل لو مل يلَق هللا تعاىل بذنٍب غَته لكاف

، (3)قوت (ي) كفى با١ترء إٙتًا أف يضّيع من ؛ وُب اٟتديث ُب خسرانو وعظيم خذالنو
 ومع ىذا يُثاب ا١تسلم على ىذا الواجب أًب الثواب وأجزؿ الفضل حىت عّدىا ديننا
من آكد الصدقات كما ُب حديث الصحيحُت ) وإنك ال تنفق نفقًة تبتغي ذا وجو 

أي فمها، فتذكر أخي ا١تسلم ) من  هللا إال ُأجرَت عليها حىت ما ٕتعل ُب ُب امرأتك (
 . فريضة كاف كمن أدى سبعُت فريضة فيما سواه ( -أي رمضاف  -أّدى فيو 

ُب ىذا الشهر ا١تبارؾ ؛ كيف وقد ٝتاه  : إ٫تاؿ البعض لئلنفاؽ والبذؿاخلامس عشر
فواجب  (4)شهر ) يزاد فيو رزؽ ا١تؤمن (و  النيب صلى هللا عليو وسلم ) شهر ا١تؤاساة (

                                                

( وعبػارات العلمػػاء صػر٭تة ُب أف ٤تػػل اسػتحباب التػػأخَت مػامل يقػػع ُب الشػك، كمػػا سػيأٌب مفّصػػبلً ُب رسػػالة ٔ)
 )تنبيو ا١تغرور(.

 ( للمناوي .ٔ٘/ٖ( انظر كتاب فيض القدير )ٕ)
اكم إال ( و رواه اٟتػػػ ٗٗ/ ٕ( رواه أبػػػو داود والنسػػػائي ُب سػػػننهما ؛ قػػػاؿ ا١تنػػػذري ُب الًتغيػػػب  والًتىيػػػب ) ٖ)

 أنو قاؿ ) من يعوؿ ( وقاؿ صحي  اإلسناد .
( : ورواه مػػػن طريػػػق البيهقػػػي ٛ٘/ٕ( رواه ابػػػن خزٯتػػػة ُب صػػػحيحو ؛ قػػػاؿ ا١تنػػػذري ُب الًتغيػػػب والًتىيػػػب ) ٗ)

 ورواه أبو الشيخ ابن حباف ُب الثواب باختصار عنهما .
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صلى و ا ذا إنفاٍؽ وسخاء ؛ وبذٍؿ وعطاء؛ وقد ُروي أنا١تسلم أف يكوف ُب شهره ىذ
 . (1) هللا عليو وسلم ُسئل عن أفضل الصدقة ؛ فقاؿ) صدقة ُب رمضاف (

فليحرص ا١تسلم على أف يكوف لو ) صدقة ( ُب كل يـو من أياـ رمضاف ؛ ولو        
باليسَت من ا١تاؿ أو الطعاـ ؛ وليتق النار ولو بشق ٘ترة ؛ وقد تاب هللا تعاىل على من 
 سقت الكلب الظمئاف .. فكيف بصائم رمضاف !! أـ كيف بأىل اإلسبلـ واإلٯتاف .

َت الصائمُت مع القدرة عليو وتيسره لديو ؛ بل ومع : ترؾ البعض لتفطالسادس عشر
علمو بالثواب الكبَت واألجر الوفَت الوارد ُب حق من فّطر صائماً ولو على مذقة لنب ؛ 
وقريب منو من يقيم التفطَت ببل نية طلب األجر والفضل؛ بل جملرد ا١تباىاة وا١تفاخرة ؛ 

 أو جرياً على العادة السنوية .
قابل من ٬تيب دعوة التفطَت من الصائمُت فيحضر ببل نية إجابة وبا١ت          

الدعوة وإثابة الداعي وإكسابو األجر ا١تًتتب على تفطَت الصائمُت ؛ وىذا أمر يغفل 
 عنو كثَت من الناس.

: إ٫تاؿ بعض ا١تسلمُت لتبلوة القراف الكرَل فتجد البعض ال يكمل السابع عشر
يل وقد كاف للسلف الصاّب ا٠تتمات ُب اليـو مصحفا ) ختمة ( طيلة الشهر الفض

فضبل عن الشهر ، وال ٮتفى أف ىجر القراف الكرَل ُب غَت رمضاف خيبة عظيمة 
فكيف ذجره ُب رمضاف وىو شهر نزوؿ القراف ؛ وشهر مدارستو كما ىو ىدي النيب 

 صلى هللا عليو وسلم.
؛ بلوتو ُب شهر رمضافأو يقصر ُب ت : ولئن كاف ىناؾ من يهجر القرافالثامن عشر

فبالضد من ذلك ٕتد البعض اآلخر يقرأ القراف من غَت تأٍف وال ترتيل فتجده يسرع ُب 
القراءة سرعة توقعو ُب اإلخبلؿ وسوء األدب مع القراف ؛ إذ الواحد من ىؤالء يقرأ 

                                                

 ( رواه الًتمذي وقاؿ : غريب .ٔ)
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ىؤالء أف ٮتتموا  يكوف قصدف؛ و الوصوؿ إليووىو يًتقب آواخر السورة أو اٞتزء و٫تّ 
 سبحانو و مات مع غفلة تامة عن مقاصد التبلوة وحسن التدبر وٕتاىل عن قولوا٠تت

 ( .تعاىل )كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياتو
٢تا ؛ مع عظيم قدرىا وكثَت : إ٫تاؿ التعرض لليلة القدر وترؾ التحري التاسع عشر

؛ لو مل يرد ؛ فهي ليلة مغفرة الذنوب واألوزار ؛ وموسم الرٛتة والعتق من النار خَتىا
ُب شأهنا إال قوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم ) ليلة خَت من ألف شهر من ُحـر خَتىا 

 لكاف كافياً ُب شدة الطلب ؛ وكثرة الَرَغب . (1)فقد ُحـر (
من يطلبها ويتعرض ٢تا لكن مع  -أو مثلهم  -وقريب من ىؤالء ارومُت       

الدين أو قطيعة األرحاـ أو أذية اٞتار ؛ ولو مبلبسة شيء من موانع ا١تغفرة كعقوؽ الو 
قرأ ىؤالء أحاديث الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم اليت ذكر فيها أوصاؼ ارومُت من 
خَت ليلة القدر لوجدوا أنفسهم ُب رأس القائمة ) ومن مل يكن لو من نفسو واعظ مل 

 تنفعو ا١تواعظ ( .
مة ُب أوؿ الشهر ٍب يبدأ التكاسل إقباؿ كثَت من ا١تسلمُت وا١تسلمات ذ :العشرون
؛ فبل ينتصف الشهر إال وقد تناق  عدد ؛ ٍب يتلوه اإلعراض واإلدباراؿواإل٫ت

ا١تعتكفُت والقارئُت وا١تصلُت ؛ وىكذا يستمر النق  حىت ال تأٌب العشر األواخر اليت 
؛ مشبو خاوية ٦تن كانت تعج بتبلوهتىي صفوة الشهر ونقوتو وخبلصتو إال وا١تساجد 

؛ بأذكارىم ؛ وال ٮتفى أف ىذا من )تلبيس إبليس( على ىؤالء اٟتمقى ا١تغرورينوترتج 
٬تتهد َل صلى هللا عليو وسلم الذي كاف فعل ٥تالف ٢تدي النيب الكر  -قطعًا  -وىو 

                                                

( : رواه النسػائي والبيهقػػي  ٜ٘/ٕ؛ وقػاؿ ا١تنػػذري ُب الًتغيػب والًتىيػب ) ( اٟتػديث رواه النسػائي ُب سػننو ٔ)
 كبل٫تا عن أيب قبلبة عن أيب ىريرة ومل يسمع منو فيما أعلم .
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،  تهد ُب رمضافُب رمضاف ماال ٬تتهد ُب غَته ، و٬تتهد ُب عشره اآلواخر ما ال ٬ت
 رواه الشيخاف. كما
فليحرص ا١تسلم على عمارة الشهر كلو باإلقباؿ على فعل ا٠تَت بأف يأخذ من         

إذا دخلت العشر شّد مئزره وليكن متأسيًا بنبيو الذي كاف ) األعماؿ ما يطيق ؛
 صلى هللا عليو وسلم.( 1)(أحيا ليلو يلتمس بذلك ليلة القدروأيقظ أىلو و 

؛ بتبلوة القراف ُب كل األوقاتبعض : ومن األخطاء : اشتغاؿ الاحلادي والعشرون
ة فيقع ُب التقصَت ُب اإلتياف باألذكار الواردة واألدعية ا١تستحبة مثل أذكار اليـو والليل

؛ كما ز من الشيطاف وأعُت اإلنس واٞتاف؛ بل ىي حر اليت فيها خَت كثَت و فضل كبَت
اإلماـ النووي ُب  كأىل الفجور ؛ وقد صرّح العلماء  أف فيها ٖتّصناً من الشرور و أذايا 

 بأف األذكار ا١تخصوصة بزمن أو حاؿ أفضل من تبلوة القراف. كتابو األذكار
ومن ىذا القبيل اشتغاؿ البعض بتبلوة القراف مع ترؾ قراءة السور ا١تخصوصة       

بأوقات وأحواؿ كقراءة سورة الكهف والدخاف يـو اٞتمعة ؛ والسجدة وا١تلك ويس 
اومة على قراءهتن يفضل ثواب حزبو اليومي الذي يتابع القراءة كل ليلة ؛ إذ ثواب ا١تد

 فيو. 
إ٫تاؿ بعض أولياء األمور أمر أبنائهم وبناهتم بالصياـ ؛ فًتاىم ال  :الثاين والعشرون

يبالوف ْتّث أبنائهم وبناهتم على صياـ ولو بعض أياـ الشهر الفضيل مع قدرهتم على 
ء رٛتهم هللا على أنو ينبغي على ويل الصيب الصـو وإطاقتهم لو ؛ وقد نّ  الفقها
 :ور واإلناث بالصـو ليتدربوا عليو؛ وقد قيلوالصبية من آباء وأمهات أمر أبنائهم الذك

 وينشأ ناشيء الفتياف منا          على ما كاف عّوده أبوه                 

                                                

 ( اٟتديث ُب الصحيحُت .ٔ)
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و ونصـو قالت الربيع بنت معوذ الصحابية عن صياـ يـو عاشوراء : ) كنا نصوم
صبياننا و٧تعل ٢تم اللعبة من الِعهن، فإذا بكى أحدىم على الطعاـ أعطيناه ذاؾ حىت 

يعٍت  -،  قاؿ اإلماـ النووي ُب كتابو اجملموع : ) وإذا أطاؽ (1) يكوف عند اإلفطار (
الصـو وجب على الويل أف يأمره بو لسبع سنُت بشرط أف يكوف ٦تيزاً  -الصيب  

 .(2) عشر ، والصبية كالصيب ُب ىذا كلو ببل خبلؼ (ويضربو على تركو ل
تساىل بعض الصائمُت بأمور قد تؤدي إىل وقوعو ُب اٞتماع  : الثالث والعشرون

كالنظر إىل زوجتو أو تقبيلها و٨تو ذلك ٦تا يثَت الرغبات ا٠تفية والشهوات الكامنة؛ 
اٟتمى يوشك أف وىو ذذه األفعاؿ ٬تّر نفسو إىل ما ىو أعظم كالراعي يرعى حوؿ 

يقع فيو ؛ فَيهَلك ويُهِلك والعياذ با تعاىل؛وال ٮتفى أف ٚتاع الصائم ُب هنار رمضاف  
كبَتة من الكبائر ؛ وعظيمة من العظائم يهتك ذا حرمة الشهر اجمليد ؛ ويستوجب 
الوعيد الشديد ؛ فقد رّتب الشرع عليو أواًل : حصوؿ اإلٍب الكبَت بانتهاؾ حرمة 

ضيل ، و ثانيًا : التعزير لفاعل ذلك كصورة من صور التأديب والعقوبة ، و الشهر الف
ثالثًا : القضاء عن اليـو الذي أفطر فيو ؛ ورابعًا : الكفارة العظمى وىي عتق رقبة أو 

 صياـ شهرين متتابعُت أو إطعاـ ستُت مسكيناً .
يبة والكذب : هتاوف بعض الصائمُت ٔتا يبطل أجر صيامهم كالغالرابع والعشرون 

والسب ؛ وقد صرح العلماء بأف ىذه األمور ٘تحق أجر الصـو ولو فعلها مازحاً ؛ وُب 
اٟتديث ا١ترفوع ) ويل للذي ٭تدث باٟتديث ليضحك الناس فيكذب ؛ ويل لو ويل 

 .(3) لو (

                                                

 ( اٟتديث رواه البخاري ُب صحيحو .ٔ)
 ( لئلماـ النووي . ٖٕ٘/ٙ( اجملموع شرح ا١تهذب ) ٕ)
 ًتمذي وحسنو والنسائي والبيهقي عن ذز بن حكيم رضي هللا عنو.( رواه أبو داود والٖ)
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ٍب إف ىذه ا١تذكورات ٤ترمة ُب رمضاف وُب غَت رمضاف كما ال ٮتفى ؛ إال أهنا       
قبحًا وأكثر ضررًا ؛ فهو بفعلو ىذا يقع ُب اإلٍب أواًل ؛ ويتسبب ُب  للصائم أشد

؛ وىذا  إفساد ثواب صومو ثانيًا ؛ إذ ) كم من صائم ليس لو من صيامو إال اٞتوع (
الثواب اٞتزيل الذي ٭ُترمو قاؿ عنو هللا تعاىل ) إال الصـو فإنو يل وأنا أجزي بو ( 

ف حرمة ؛ وال يعرفوف لو ذمة ؛ نقوؿ ٢تم ما قاؿ و١تثل ىؤالء الذين ال يقيميوف لرمضا
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم: ) من مل يدع قوؿ الزور والعمل بو فليس  

 رواه البخاري ُب صحيحو .( 1) حاجة ُب أف يدع طعامو وشرابو (
٘تضية األوقات ٔتتابعة الربامج  -أيضًا  -: ومن األخطاء اخلامس والعشرون

ونية ؛ وا١تسابقات الثقافية؛ واأللعاب الرياضية ؛ والتحليبلت السياسية ؛ وغَت التليفزي
ىذا من الًتفيو وبرامج التسلية ؛ واليت أُعّدت خصيصًا ُب شهر رمضاف لتصرؼ 
ا١تسلمُت وا١تسلمات عن فعل ا٠تَتات واالستكثار من الطاعات ؛ وىذا يذكرنا بقوؿ 

أموا٢تم ليصدوا عن سبيل هللا فسينفقوهنا ٍب تكوف هللا تعاىل ) إف الذين كفروا ينفقوف 
عليهم حسرة ٍب يُغلبوف والذين كفروا إىل جهنم ٭تشروف ( ٍب قاؿ هللا بعد ىذه اآلية ) 

 ليميز  هللا ا٠تبيث من الطيب ( .
 فلنعقل األمور ؛ ولُنحسن التصرؼ ؛ ولندرؾ حقيقة الشهر الفضيل متذكرين       

و وسلم وىو يصف الصائم  ) يدع طعامو وشرابو وشهوتو من قوؿ نبينا صلى هللا علي
 وتذكر دائماً أف : ) من ترؾ شيئاً  عوضو هللا خَتا منو (. (2) أجلي (

: و٦تا يبتلى بو بعض من يصـو : عدـ ا١تباالة بالطعاـ الذي السادس والعشرون
الصاّب يفطر بو ؛ أكاف حبلاًل أو حرامًا أو شبهة ؛ وىذا خبلؼ ٢تدي السلف 

                                                

 
 ( رواه البخاري ومسلم وقد تقدـ .ٕ)
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الذين كانوا يتحروف ُب اللقمة اليت يأكلوهنا عمومًا ؛ وُب اللقمة اليت يفطروف عليها 
 خصوصاً .

قد جاء ُب بعض الروايات كما ُب الًتغيب والًتىيب للمنذري ما رواه أبو و       
الشيخ مرفوعًا ) من فطر صائما ُب شهر رمضاف من كسب َحبَلؿ صلت عليو 

اف كلَها وصافحُو ِجربائِيل عليِو السبَلـ لَيلة القدر؛ ومن صافحو ا١تبلئكة ليايل رمض
؛ وُب ىذا الن  لفت االنتباه إىل أف  (1) جربائِيل عليو السبلـ يرؽ  قلبو وتكثر دموعو (

 كماؿ الصـو و٘تامو وسبب قبولو ٖتّري الطعاـ الذي يفطر عليو ا١تسلم .
اليسَت؛ وىذا خطأ كبَت يدؿ على  : إفطار بعض الصائمُت با١ترضالسابع والعشرون

جهل بالشريعة وأحكامها ؛ فقولو تعاىل ) فمن كاف منكم مريضًا أو على سفر فعدة 
من أياـ ُأخر ( ا١تراد منو : ا١ترض الذي يشّق معو الصياـ ؛ قاؿ اإلماـ النووي ُب  
لو  كتابو " اجملموع " : ) وأما ا١ترض اليسَت الذي ال يلحق بو مشقة ظاىرة مل ٬تز

فالعجب ٦تن يتحمل كبَت العناء وكثَت األذى ألجل ، (2)الفطر ببل خبلؼ عندنا ( اىػ
األمور الدنيوية والشؤوف ا١تعاشية وال يطيق أف يتحمل ألجل طاعة ربو اليسَت من 

 ا١ترض أو التعب ؛ وقد قيل ) ا١تعونة على قدر ا١تؤنة ( .
سم رفع اٟتاجات؛ وبلوغ و مو ؛ فه: رمضاف شهر الدعاء ا١تستجابالثامن والعشرون

شهر يغشاكم هللا لنيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: )؛ ففي حديث ُعبادة أف ااألمنيات
  بذلك ؛ فاتض (3) فيو فُينزؿ رٛتتو ؛ و٭ت  ا٠تطايا ؛ ويستجيب الدعاء (

                                                

 ( أليب الشيخ . ٛ٘/ٕ( عزاه ا١تنذري ُب الًتغيب والًتىيب ) ٔ)
 ( لئلماـ النووي . ٕٛ٘/  ٙ( اجملموع شرح ا١تهذب  )ٕ)
( رواتو ثقػات إال أف ٤تمػد بػن قػيس  ٓٙ/  ٕلًتىيب ) ( اٟتديث رواه الطرباٍل ؛ قاؿ ا١تنذري ُب الًتغيب واٖ)

 ال ٭تضرٍل فيو جرح وال تعديل .
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بأف من ا٠تطأ اٞتسيم أف ينقضي الشهر الكرَل ومل يسأؿ العبد ربو تعاىل ؛ بل ومن 
 عظيم أف ٯتضي ا١توسم ا١تبارؾ ومل ُتستجْب لو دعوٌة واحدة .ا٠تسراف ال
اليو ا١تنَتة ؛ فَتفع أكّف شكواه؛ ؛ وليا١تسلم أف يغتنم ساعاتو ا١تباركةفجديٌر ب       

؛ والقبوؿ واطن اليت تكوف اإلجابة فيو أرجىو ال سيما ُب ا١تإىل من يعلم سرّه و٧تواه؛
ند ؛ وعا١تكتوبات؛ وعند ختم القرافالليل؛ وعقب الصلوات  فيو أحرى كجوؼ

 . (1)(إفطاره فقد ورد ُب األحاديث )إف للصائم دعوة مستجابة عند فطره
 نعذر ٬توز للصائم أف يفطر بو ؛ لك -كما ال ٮتفى-: السفر التاسع والعشرون

٤تل ذلك إذا استجمع الشروط اليت ذكرىا العلماء ككوف السفر طويبًل مباحًا يقصد 
ة ؛ لكن الذي يغفل الناس عنو اشًتاط مغادرة بنياف البلد الذي يسافر بو جهة معلوم

 إ٪تا مل ٬ُتز لو ألنوو يزاؿ ُب بلده ْتجة أنو سيسافر؛ منو ؛ فبل ٬توز أف يفطر وىو ال 
 يباشر السفر بعد ومل يتلبس بو فكيف ُيسمى مسافر أأ        . مل

أنشأوا السفر بعد الفجر ؛ ومن جهة أخرى إفطار بعض ا١تسافرين مع أهنم        
ٔتعٌت أف طلع عليو الفجر وىو ُب ببلده ٍب سافر ؛ فهذا ال ٬توز لو أف يفطر ُب سفره 

   النووي ُب كتابو " اجملموع " :  اؿبصياـ ذلك اليـو ، ق بل يلزمو إ٘تامو ألنو ٥تاطب
السفر  ) إذا سافر ا١تقيم فهل لو الفطر ُب ذلك اليـو لو ، أربعة أحواؿ : أف يبدأ

بالليل ويفارؽ عمراف البلد قبل الفجر فلو الفطر ببل خبلؼ )الثاٍل( أف ال يفارؽ 
العمراف إال بعد الفجر فمذىب الشافعي ا١تعروؼ من نصوصو وبو قاؿ مالك وأبو 

 .(2)حنيفة ليس لو الفطر ُب ذلك اليـو ... ( اىػ
                                                

(  البػػػن ماجػػػو وابػػػن السػػػٍت عػػػن  ٜٔٔ( رواه ابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو ؛ وعػػػزاه النػػػووي ُب كتابػػػو األذكػػػار ) ص ٔ)
اللهػم إٍل أسػألك عبدهللا بن عمرو ، ٍب قاؿ : قاؿ ابن أيب مليكة: ٝتعت عبػد هللا بػن عمػرو إذا أفطػر يقػوؿ: " 

 برٛتتك اليت وسعت كل شئ أف تغفر يل " .
 ( لؤلماـ النووي . ٕٓٙ/  ٙ( اجملموع شرح ا١تهذب  )ٕ)
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يث يؤدي إىل نسيانو ؛ : ترؾ القضاء ٦تن أفطر ُب أياـ رمضاف أو تأخَته ْتالثالثون
ال سيما ما أفطره ا١تسلم بغَت عذر إذ ا١تبادرة بصيامها واجب؛ وقد ن  الفقهاء على 
استحباب ا١تبادرة بقضاء ما فات من فروض الصبلة والصياـ بعذر ١تا ُب ذلك من 
 إبراء الذمة ، ووجوب ا١تبادرة بقضاء ما فات بغَت عذر ؛ فدين هللا أحق بالقضاء . 

فليتنبو ا١تسلم وا١تسلمة من إ٫تاؿ قضاء ما أفطر من أياـ رمضاف سواء بعذر أو        
بغَت عذر ؛ إال أف األمر يعظم ضرره ُب الصـو الذي أفطره بغَت عذر ؛ وقد عّد ابن 

) الكبَتة فقاؿ:حجر ا٢تيتمي تأخَت قضاء صـو الذي أفطره بغَت عذر من الكبائر 
 قضاء ما تعدى بفطره من رمضاف( ٍب قاؿ : ) وعّد الثانية واألربعوف بعد ا١تائة تأخَت

ىذا كبَتة وإف مل أره إال أنو ظاىر، ١تا تقرر من أنو إذا تعدى باإلفطار يكوف فاسقاً 
من فتجب عليو التوبة فوراً خروجًا من الفسق، وال تص  التوبة إال بالقضاء فإذا أخره 

 .أعلمتعاىل  وهللا(1)(غَت عذر كاف متماديا ُب الفسق
ىذا مايّسر هللا ٚتعو وترتيبو؛ وىناؾ أخطاء أخرى غَت ما ذكرنا ىنا ؛ رٔتا        

تركناىا رغبة ُب االختصار أو إيثاراً ١تا ىو أوىل منها ؛ ورٔتا تركناىا سهواً أو جهبًل منا 
؛ فالرجاء ٦تن وقف على ىذه الرسالة إصبلح ما وقع فيها من الغل  ؛ وغض الطرؼ 

واٟتمد صور والشط ؛ وهللا ا١تسئوؿ أف ينفع ذا من نظر فيها؛ عما فيها من الق
 رب العا١تُت.

 

 

 

                                                

 ( البن حجر ا٢تيتمي ٕٖٗ/  ٔ( الزواجر ) ٔ)
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 الرسالة اخلامسة
 

 كيف
 تكا  مجتهدا  

 فُب شهر رمضا
     

 ٚتع وتر رتيب 
 سقاؼ بن علي العيدروس
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 ادلقدمة
ُب أيػػاـ شػػهر رمضػػاف ولياليػػو اٟتمػػد  ذي اٞتػػود والكػػـر والعطػػاء، بسػػ  لعبػػاده       

خػػػَتات ونعمػػػاء، وجعلهػػػا أيػػػاـ صػػػبلٍة وصػػػياـ وذكػػػر ودعػػػاء؛  أٛتػػػده تعػػػاىل ٛتػػػداً يعػػػم 
األرض طػػراً والسػػماء؛ وأشػػكره شػػكراً ننػػاؿ بػػو مػػن فػػائض كرمػػو مػػا ال يػػدخل ٖتػػت عػػدٍّ 
وإحصاء ، وأصلي وأسّلم على خَتة الرسل وصفوة األنبياء، سيدنا ٤تمد الػذي ارتقػت 

أعلػػػى منػػػازؿ االرتقػػػاء ، ونالػػػت بػػو مػػػن فضػػػل هللا تعػػػاىل شػػػرفاً ُب الػػػدنيا ويػػػـو  بػػو األمػػػة
 اللقاء؛ صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو نقلة الدين و٧تـو االىتداء .

وبعػػد . فقػػد كػػاف قػػدوة األمػػة صػػلوات هللا عليػػو وسػػبلمو يرغػػب أصػػحابو إذا قػػدـ       
 أيامو ولياليو ؛ ويقوؿ :  ) ينظػر هللا شهر رمضاف و٭تثهم على اإلقباؿ فيو والتشمَت ُب

فيػػو إىل تنافسػػكم فػػأروا هللا مػػن أنفسػػكم خػػَتاً فػػإف الشػػقي مػػن ُحػػـر فيػػو رٛتػػة هللا عػػز 
صػلى هللا عليػػو  –وجػل ( ويػػرغبهم كػذلك بفعلػػو فكػاف ٬تتهػػد فيػو مػػاال ٬تتهػد ُب غػػَته 

  فإذا دخلت العشر األواخر شّد مئزره وأيقظ أىلو وأحيا ليلو . –وسلم 
وإذا كػاف ىػػذا حػػاؿ النػػيب صػلى هللا عليػػو وسػػلم وىػػو الػػذي غفػر لػػو مػػا تقػػدـ مػػن       

ذنبو فا١تسلم أحرى أف يكوف مغتنماً ٢تذه الليايل ا١تباركة ؛ ومسػتزيداً فيهػا مػن األعمػاؿ 
الصاٟتة. وقد يتساءؿ البعض كيف أكوف ٣تتهداً ُب شهر رمضاف أ واٞتواب أف ذلك 

ئض العبػػادات، ونوافػػل الطاعػػات ، وغػػَت ذلػػك مػػن األعمػػاؿ يكػػوف باافظػػة علػػى فػػرا
الصاٟتات، وقبل كل ذلك اجتناب الذنوب وا١تخالفات ، فقد قيل : أفضل الطاعػات 

وقػػػد أحببػػػت أف أٚتػػػع ُب ىػػػذه السػػػطور بعػػػض األمػػػور الػػػيت ينبغػػػي أف  تػػػرؾ ا١تعاصػػػي .
ة ، وعلػػػػى ٭تػػػػافظ عليهػػػػا ا١تسػػػػلم فإنػػػػو ُب شػػػػهر يثػػػػاب فيػػػػو علػػػػى النافلػػػػة ثػػػػواب الفريضػػػػ

الفريضػػة ثػػػواب سػػبعُت فريضػػػة ، وفقنػػا هللا الغتنػػػاـ ىػػذه األيػػػاـ بفعػػل مػػػا يقربنػػػا إىل هللا 
 تعاىل إنو أرحم الراٛتُت وىو حسيب ونعم الوكيل  .
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ػ احرص على أف ٖتفظ صيامك من كػل مػا يفسػده أو يػنق  ثوابػو ، ففػي اٟتػديث  ٔ
 و والرفث ، فإف سابك أحد أو)ليس الصياـ من األكل والشرب ، إ٪تا الصياـ من اللغ

و ( رواه ابػن خزٯتػة وابػن حبػاف ُب صػحيحيهما. جهل عليك فقل إٍل صػائم إٍل صػائم
ش ، ورب قػائم )رب صػائم حظػو مػن صػيامو اٞتػوع والعطػقاؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ: 

 ( رواه ابن ماجو والنسائي وابن خزٯتة .حظو من قيامو السهر
نن ا٢تػػدى ، ٚتاعػػة ُب ا١تسػػجد فإهنػػا مػػن سػػ سوات ا٠تمػػصػػلأداء الاحػػرص علػػى  ػ ٕ

مػػن ٝتػػع النػػداء ): وؿ نبيػػك صػػلى هللا عليػػو وسػػلم، وتػػذكر قػػىتػػداءوعبلمػػة اإلٯتػػاف واال
فلم ٬تب فػبل صػبلة لػو( بػل احػرص إف فاتتػك ٚتاعػة ا١تسػجد علػى أف تصػليها ٚتاعػة 

 ولو ُب بيتك فاهنا بسبعُت ضعفاً . 
عػة وذلػك بػأف ٖتضػر قبػل الصػبلة ليتسػّن لػك احرص على ا١تبػادرة إىل صػبلة اٞتماػ  ٖ

أداء ٖتيػػة ا١تسػػجد وقبليػػة الصػػبلة ومػػا تيسػػر مػػن تػػبلوة  قػػراف أو ذكػػٍر أو دعػػاء ، فقػػػد 
ثبت ُب اٟتديث ) إف أحدكم ُب صبلة ما انتظر الصبلة ( ، وىػذه اٞتلسػة ولػو دقػائق 

ن ا٠تطايػا ويرفػع يسَتة من الثبلث اليت أخرب النيب صلى هللا عليػو وسػلم أف هللا ٯتحػو ذػ
 ذن الدرجات .

احػػذر أف تفوتػػك تكبػػَتة اإلحػػراـ مػع اإلمػػاـ فإهنػػا صػػفوة الصػػبلة ، وقػػد ورد حػػث  ػ ٗ
شديد على اافظة عليها وأف من واظب عليهػا أربعػُت يومػاً مػع اإلمػاـ كتبػت لػو بػراءة 

 من النار وبراءة من النفاؽ .  
وال تًتكهػا ْتػاؿ ، بػل إف فاتػْت لسػبب حافظ على رواتب الصبلة القبلية والبعديػة ػ  ٘

فاقضها فقد كاف النيب صلى هللا عليو وسلم ال يدع عشػر ركعػات : ركعتػُت قبػل الظهػر 
،وركعتػػُت بعػػدىا ،وركعتػػُت بعػػد ا١تغػػرب ُب بيتػػو ،وركعتػػُت بعػػد العشػػاء ُب بيتػػو ،وركعتػػُت 
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ل العصػر قبل صبلة الصػب  ، ىػذا علػى األقػل وإف وجػدت ٫تػة ونشػاطاً فصػّل أربعػا قبػ
 وأربعا قبل الظهر وبعدىا كذلك ، وكذلك ركعتُت قبل ا١تغرب وقبل العشاء.  

و إحػػدى عشػرة ركعػػة، فقػػد كػػاف لػػماإكاحػػرص علػى صػػبلة الػػوتر فػػبل تػنم إال بعػػد ػ  ٙ
نبيػػػك عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ يصػػػليها كػػػذلك، فػػػإف صػػػليت أوؿ الليػػػل ثبلثػػػاً فأكملهػػػا 

انػػت بعػػد نػػـو فهػػو أفضػػل لتثػػاب عليهػػا ثػػواب بصػػبلة ٙتػػاف ركعػػات ولػػو منفػػرداً، وإف ك
 التهجد .

حػػافظ علػػى صػػبلة الضػػحى فإهنػػا صػػبلة األوابػػُت ، وىػػي شػػكر  علػػى ثبلٙتائػػة ػ  ٚ
مفصػػػل رزقػػػك هللا إياىػػػا ، فأ٘تهػػػا ٙتػػػاف ركعػػػات ، فػػػإف عجػػػزت فأربعػػػاً وال أقػػػًل منهػػػا ُب 

 وسلم ألصحابو.شهر الفضيلة ، فواظب عليها فإهنا وصية رسوؿ هللا صلى هللا عليو 
مػػػػع صػػػػبلة اإلشػػػػراؽ أو  أف تسػػػػتخَت هللا تعػػػػاىل ُب أعمػػػػاؿ يومػػػػك احػػػرص علػػػػى ػ ٛ

، فقد قاؿ جػابر بػن عبػد هللا رضػي هللا عنهمػا )كػاف رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو الضحى
فػػإذا صػػليَت رة مػػن القػػرآف(، وسػلم يعلمنػػا االسػػتخارة ُب األمػػور كلهػػا كمػػا يعلمنػا السػػو 

و ُب ىػػذا اليػػـو خػػَتاً يل علَػػف عزمػػتُ إف كػػاف مػػا ا١تشػػهور وقػػل: فػػأِت بػػدعاء االسػػتخارة 
... إىل آخر الدعاء ا١تأثور ، واعلػم أنػو مػا خػاب مػن اسػتخار ومػا نػدـ مػن استشػار . 

 رواه اٟتاكم .
احػرص علػى أف تصػلي )صػبلة التسػبي ( فػإف فيهػا خػَتاً كثػَتاً ، إف اسػتطعت كػل  ػ ٜ

وع ، وإال ففػػي كػػل أسػػبوع مػػرة ، وىػػذا جهػػد ليلػػة فهػػو أفضػػل ، وإال فمػػرتُت ُب األسػػب
ا١تقػػل فػػػبل تػػػنَس أنػػك ُب رمضػػػاف ، وأف نبيػػػك صػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم قػػاؿ ) لػػػو كانػػػت 

كػل ذنوبك مثل زبد البحػر أو رمػل عػاِب غفرىػا هللا لػك ، إف اسػتطعت أف تصػليها ُب  
مل  ل ففػي كػل شػهر مػرة فػإفكل ٚتعة مػرة فػإف مل تفعػ  ييـو مرة فافعل فإف مل تفعل فف

كػػل سػػػنة مػػػرة فػػإف مل تفعػػػل ففػػػي عمػػرؾ مػػػرة ( قػػػاؿ اٟتػػافظ ا١تنػػػذري :وقػػػد   يتفعػػل ففػػػ
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صػػح  ىػػذا اٟتػػديث أو حسػػنو ٚتاعػػة مػػن اٟتفػػاظ مػػنهم مػػن تقػػدـ ذكػػره ومػػنهم ابػػن 
صػبلة " :السػبكياإلمػاـ منده وا٠تطيب وابن الصبلح والسػبكي واٟتػافظ العبلئػي قػاؿ 

 ."مات مسائل الدينالتسبي  من مه
لػػك نصػػيب مػػن التهجػػد وال تكتفػػي بػػأداء الػػًتاوي  ، ففػػي صػػبلة الليػػل  لػػيكن ػ ٓٔ
فيهػػا قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم )أفضػػل بعػػد ا١تكتوبػػة قػػاؿ  و أنػػوار، و أسػػرار

الصػبلة ُب جػػوؼ الليػػل( وأخػػرب أف ) أقػػرب مػػا يكػوف العبػػد مػػن الػػرب ُب جػػوؼ الليػػل 
لك السػاعة فكػن( فلػيكن لػك ولػو اآلخر ، فإف استطعت أف تكوف ٦تن يذكر هللا ُب ت

 ركعتُت فإهنما خَت لك من الدنيا وما فيها.
ػ واظب على صبلة ست ركعات بعد صبلة ا١تغرب فقد ورد أهنا تعدؿ عبادة ثنػيت  ٔٔ

 عشرة سنة ، وأف من صبلىا بٌت هللا لو بيتاً ُب اٞتنة .
خػػَت وسػػلم )صػػلى هللا عليػػو  ، فقػػد قػػاؿ ػ لػػيكن لبيتػػك نصػػيب مػػن صػػبلة النافلػػة ٕٔ

( فاجعػل )صػلوا أيهػا النػاس ُب بيػوتكم :(، وقػاؿ أيضػاً صبلة الرجل ُب بيتػو إال ا١تكتوبػة
 بعض النوافل ُب بيتك فإهنا أبعد عن الرياء ، وأعود بالربكة على البيت ومن فيو. 

مػػع أىلػػك أو غػػَتىم ُب ٚتاعػػة ػ إذا اسػػتطعت إعػػادة صػػبلة الفػػرض مػػرة أخػػرى  ٖٔ
ة ا١تفروضػػػة ُب ٚتاعػػػة مػػػرة أخػػػرى سػػػنة سػػػواء صػػػليت األوىل فصػػػّلها فػػػإف إعػػػادة الصػػػبل

ػػػل مػػػن تصػػػلي معػػػو علػػػى ثػػػواب  منفػػػرداً أو ُب ٚتاعػػػة ، فػػػإف كانػػػت اإلعػػػادة لكػػػي ٭ُتصِّ
 اٞتماعة فهي كالصدقة منك عليو كما ورد ُب اٟتديث .

ػ احػػرص علػػى أف تكػػوف علػػى طهػػارة ، فقػػد ورد أنػػو ال ٭تػػافظ علػػى الوضػػوء إال  ٗٔ
و سػبلح ا١تػؤمن ، وقػد بشػر النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم بػبلالً رضػي هللا مؤمن ، وورد أنػ

 عنو باٞتنة ٔتحافظتو على الوضوء وسنتو .
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احػػذر مػن النػػـو بعػد صػػبلة الصػب  ففػي اٟتػػديث أنػو يُػػذىب الػرزؽ ، واحػػرص  ػ  ٘ٔ
علػػى عمػػػارة مػػػا بعػػػد صػػبلة الصػػػب  إىل اإلشػػػراؽ فإنػػػو وقػػت مبػػػارؾ، وثبػػػت عػػػن نبيػػػك 

وسػػػلم أف "مػػػن صػػػلى الفجػػػر ُب ٚتاعػػػة ٍب قعػػػد يػػػذكر هللا حػػػىت تطلػػػع  صػػػلى هللا عليػػػو
الشػػمس ٍب صػػلى ركعتػػُت كانػػت لػػو كػػأجر حجػػة وعمػػرة تامػػة تامػػة تامػػة" رواه الًتمػػذي 
 وحسنو. وال يشًتط أف يبقى ُب ا١تسجد وال أف يقتصر على الذكر ففي األمر سعة.

ا فإنػػو مطهػرة للفػػم مرضػػاة ال تػدع السػػواؾ عنػد الصػػبلة أو الػتبلوة والػػذكر وغَتىػ ػ ٙٔ
للػػػػرب ، وىػػػػو سػػػػنة نبيػػػػك صػػػػلى هللا عليػػػػو وسػػػػلم ، وبػػػػو مضػػػػاعفة أجػػػػر العبػػػػادة ، وُب 
اٟتديث )فضل الصػبلة بالسػواؾ علػى الصػبلة بغػَت سػواؾ سػبعوف ضػعفا( رواه أٛتػد و 

 اٟتاكم صححو .
ال تغفػل عػن ذكػر هللا تعػاىل فػإف فيػو تنػوير القلػوب ، ومغفػرة الػذنوب ، وكشػف ػ  ٚٔ
لكػروب ، فػػبل تػػًتؾ كػػل يػػـو أف تقوؿ:"سػبحاف هللا وْتمػػده" مائػػة مػػرة ، ففػػي صػػحي  ا

البخاري ) أف من قا٢تا ُب يـو مائة مرة حطت خطاياه وإف كانػت مثػل زبػد البحػر ( ، 
وإف زدَت )سػػػػبحاف هللا وْتمػػػػده، سػػػػبحاف هللا العظػػػػيم( فهػػػػو أفضػػػػل وأكمػػػػل؛ فإهنمػػػػا  

 ا١تيزاف حبيبتاف إىل الرٛتن.كلمتاف خفيفتاف على اللساف ثقيلتاف ُب 
الـز الدعاء فإنو مخ العبادة، وتذكر إف هللا حِيّي كرَل َيْستحي مػن عبػده أف يرفػع  ػ ٛٔ

يػػػده فَتّدىػػػا صػػػْفراً خػػػػائبتُت ، ىػػػذا مػػػع مػػػا ورد مػػػػن أف ثبلثػػػة ال تػػػرد دعػػػوهتم : مػػػػنهم 
قػػب الصػائم حػىت يفطػر ، وٖتػّر األوقػات الػيت ىػي أوقػات اإلجابػة كوقػت السػحر ، وع

الصػلوات ا١تكتوبػة ، وعنػد إفطػارؾ فأنػت تعلػم أف : للصػائم عنػد فطػره دعػوة مػا تػرد . 
 وأشرْؾ ُب دعائك والديك وإخوانك وأصحابك بل وأمة اإلسبلـ .
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ػ ال تػػدع أذكػػار الصػػباح وا١تسػػاء فػػإف ٢تػػا أثػػراً عظيمػػا عليػػك وعلػػى مػػن حولػػك ،  ٜٔ
تتاح يومػك واختتػاـ ليلتػك تطػرد ولكل ذكر أو دعاء سر وأثر ، فلتكن ىذه األذكار اف

 بذلك إبليس الذي يقوؿ لك عند استيقاظك: افت  بشّر ، وعند نومك : اختم بشر.
افتػت  ليلتػػك بقػراءة اآليتػُت األخَتتػػُت مػن سػورة البقػػرة ) آمػن الرسػوؿ ( و الػػيت  ػ  ٕٓ

 بعػػدىا ، فقػػد قػػاؿ عنهمػػا ا١تصػػطفى صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ) مػػن قرأ٫تػػا ُب ليلػػة كفتػػاه(
أي تكفيك أذى كل ذي أذى وٖتفظك من شر إنس وجن ، فيالو من عمٍل قليػل مػع 
مكسػػٍب جليػػل ، بػػل قػػاؿ عػػن ىػػاتُت اآليتػػُت )تعلمػػوىن وعلمػػوىن نسػػاءكم وأبنػػاءكم 

 فإهنا صبلة وقرآف ودعاء ( رواه اٟتاكم وصححو.
احػذر مػن أف تنػاـ إال علػى وضػوء وذكػر مسػتقببلً للقبلػة فهػي سػنن ثػبلث قػاؿ  ػ  ٕٔ

نبيػػك ١تػػا علمهػػا أصػػحابو ) إنػػك إف مػػت  مػػت  علػػى الفطػػرة ( يعػػٍت علػػى اإلسػػبلـ فػػبل 
 ترغب عن ىذه ا٠تا٘تة اٟتسنة .

خذ نصيباً من االعتكػاؼ فػإف ا١تسػاجد بيػوت هللا ، واٞتػالس فيهػا ُب ضػيافة هللا ػ  ٕٕ
ى األسػواؽ وِقراه، وقد ٝتّاىا النيب عليو الصبلة والسبلـ أحػب البقػاع إىل هللا ، كمػا ٝتّػ

أبغػػض البقػػاع إىل هللا، وورد )مػػن اعتكػػف عشػػراً ُب رمضػػاف كػػاف كحجتػػُت وعمػػرتُت ( 
رواه البيهقػػي. فػػإف قػػدرَت علػػى اعتكػػاؼ العشػػر فهػػو الكمػػاؿ، وإال فػػبل أقػػّل وأنػػت ُب 
شػػػهر رمضػػػاف مػػػن أف تعتكػػػف مػػػا بعػػػد صػػػبلة الصػػػب  إىل اإلشػػػراؽ فثوابػػػو ثػػػواب حػػػٍج 

 غػػروب الشػػمس فإنػػو كعتػػق عشػػر رقػػاب مػػن ولػػد وعمػػرة، أو مػػا بعػػد صػػبلة العصػػر إىل
 إٝتاعيل عليو السبلـ.

النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم   فقػد ُروي أفمػن البػذؿ واإلنفػاؽ اكثػر إف اسػتطعت ػ  ٖٕ
ئل : أي الصػػػػدقة أفضػػػػلأ  فقػػػػاؿ )صػػػػدقة ُب رمضػػػػاف( رواه الًتمػػػػذي ، وال ٖتتقػػػػر ُسػػػػ

لى هللا عليػػو وسػػلم ىػػذا القليػػل فقػػد سػػبق درىػػم مائػػة ألػػف درىػػم ، وقػػد ٝتػػى نبيػػك صػػ

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 181 

الشهر)شػػػهر ا١تواسػػػاة( ، فػػػوهللا إف خػػػَت مػػػا تتقػػػرب بػػػو إىل هللا ُب ىػػػذا الشػػػهر مؤاسػػػاة 
اتاجُت بأي صورة ، وتذكر أف )مػن نفػس عػن مػؤمن كربػة مػن كػرب الػدنيا نفػس هللا 
عنو كربة من كرب يـو القيامة( وتذكر أف)من يسر على معسر يسر هللا عليػو ُب الػدنيا 

 رة ( وتذكر أف )هللا ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو(واآلخ
ِصْل قراباتك وأرحامك ُب شهر رمضاف، فالرِحم مشتقة من الرٛتة، ومػن وصػلها  ػ ٕٗ

وصلو هللا ومن قطعها قطعو هللا ، واعلم أف الرٛتة التنػزؿ علػى قػـو وفػيهم قػاطع رحػم؛ 
 الديار وتزيد ُب األعمار. فهو  حاجب و٤تجوب، وتذّكر أف صلة  الرحم تعمر

اذكػػر ُب شػػهر الػػرب مػػن لػػو حػػق عليػػك مػػن األمػػوات وتعاىػػدىم بالزيػػارة والػػدعاء  ػ ٕ٘
واالستغفار ، وقد ورد ُب اٟتديث )مػن زار قػرب أبويػو أو أحػد٫تا ُب كػل ٚتعػة مػرة غفػر 

 .هللا لو وكتب بَػرًّا ( الطرباٍل والبيهقي وغَت٫تا. فاذكر لُتذَكر، وال تنسى فُتنسى
خّصػ  ُب كػل ليلػة وقتػاً تقػرأ فيػو سػورٌب السػجدة وتبػارؾ ا١تلػك فقػد كػاف نبيػك  ػ ٕٙ

وقدوتك صلى هللا عليػو وسػلم ال ينػاـ حػىت يقػرأ ذمػا ، سػواء أوؿ الليػل أو آخػره ، وال 
تًتؾ قراءة سورة يس كل يـو من أياـ شهر رمضاف فإهنا سورة عظيمػة مباركػة قػاؿ فيهػا 

م ) ال يقرأىػػا عبػػد يريػػد هللا والػػدار اآلخػػرة إال غفػػر لػػو ( وورد النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػل
قػػػاؿ بعػػػض  ( ) و٢تػػػذا ٔٚ٘/ُٕب تفسػػػَته )ُب فضػػػلها أحاديػػػث عػػػدة ،قػػػاؿ ابػػػن كثػػػَت 

العلماء من خصائ  ىذه السورة  أهنا ال تقرأ عند أمر عسَت إال يسره هللا تعاىل (، ٍب 
: كانػت ا١تشػيخة يقولػوف اذا قػرأْت  أورد ابن كثَت ما رواه اإلمػاـ اٛتػد عػن صػفواف قػاؿ

عنػػد ا١تيػػت خفػػف هللا عنػػو ذػػا ( وسػػنده حسػػن كمػػا قػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن  -يعػػٍت يػػس  -
 حجر.
ػ ال تدع التسّحر فإف الّسحور بركة وفيو عوف على الصياـ ، وىو سنة نبيك صلى  ٕٚ

هللا عليػػو وسػػلم والفػػارؽ بػػُت صػػيامنا وصػػياـ أىػػل الكتػػاب ، وكػػل مػػا أخػػرت سػػحورؾ 
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هػػو أوىل مػػا مل تقػػع ُب الشػػػك ،  وإف كػػاف فيػػو ٘تػػر فهػػػو أفضػػل ففػػي اٟتػػديث ) نعػػػم ف
 سحور ا١تؤمن التمر( رواه أبوداود.

ػ  احػرص علػى تعجيػل إفطػارؾ مػىت ٖتققػت الغػروب وال تبػادر بغػَت ٖتػٍر واحتيػاط  ٕٛ
وقػػد ورد ُب اٟتػػديث أف فقػػد ورد الوعيػػد الشػػديد ُب حػػق مػػن يفطػػر قبػػل ٖتلػػة صػػيامو 

لى هللا عليػػو وسػػلم رآىػػم معلقػػُت بعػػراقيبهم مشػػققة أشػػداقهم تسػػيل أشػػداقهم النػػيب صػػ
واحػػرص علػػى أف تفطػػر بػػالتمر وأف يكػػوف وتػػراً ، فقػػد قػػاؿ أنػػس رضػػي هللا عنػػو  دمػػا ،

 )كاف النيب صلى هللا عليو وسلم ٭تب أف يفطر على ثبلث ٘ترات ( رواه أبويعلى . 
لػك فػإف مػن فطّػر صػائماً كػاف لػػو ػ احػرص علػى تفطػَت الصػائمُت إذا اسػتطعت ذ ٜٕ

 مثل أجره ، وىذا األجر يعطيو هللا تعاىل ١تن فطر صائماً وعلى مذقة لنب .
النػػػيب صػػػلى هللا عليػػػو  اقػػػاؿ عنهػػػ ،شػػػهر رمضػػػاف مػػػن أربعػػػة خصػػػاؿػ اسػػػتكثر ُب  ٖٓ

: "خصػػػػػػلتاف ترضػػػػػػوف يهمػػػػػػا ربكػػػػػػم و٫تػػػػػػا شػػػػػػهادة أال الػػػػػػو إال هللا واالسػػػػػػتغفار، وسػػػػػػلم
 عنهما : تسألوف هللا اٞتنة وتتعوذوف من النار". وخصلتاف ال غٌت لكم

وفقنا هللا للعمل ةا علمنا ؛ وأعاننا على فعل ما يرنيو عنا، وجعلنا ممن عمل ةا 
 علم فورّثو هللا علم مامل يعلم .آمُت اللهم آمُت.

 واحلمد هلل رب العادلُت .
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 الرسالة السادسة
 
 

 تنبيه المغرور
 على ٤تّل استحباب 

 تعجيل اإلفطار وتأخَت السحور
 
  

 ٚتع وترتيب 
 سقاؼ بن علي العيدروس
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 ادلقدمة
اٟتمد  الذي بنعمتو تتم الصاٟتات ، وبفضػلو تنػاؿ ا٠تػَتات الربكػات ، أٛتػده       

بلـ تعاىل على نعمو ا١تتواليات ، وأشػكره سػبحانو علػى مننػو ا١تتػواترات ، والصػبلة والسػ
علػػػػى نبيػػػػو ا١تبعػػػػوث با٢تػػػػدى والبينػػػػات، وا١تؤيّػػػػد بػػػػاٟتجج الواضػػػػحات، دعػػػػا إىل إقامػػػػة 
الفػػرائض والواجبػػات ، وحػػّذر مػػن فعػػل ارمػػات والوقػػوع ُب الشػػبهات، صػػلى هللا عليػػو 

 وعلى آلو وصحبو النجـو القادات . وبعد .
ًء بػالفرائض الػيت فإف االحتياط ُب أمر العبادات من آكد األمور ا١تهمػات ، بػد        

ىػػي أىػػم الواجبػػات، وانتهػػاًء بالسػػنن الػػيت ينػػاؿ فاعلهػػا ا١تثوبػػات ، إال أف شػػرط اإلتيػػاف 
بالسػػنن أال يُعػػّرض فاعلهػػا شػػيئا مػػن الفػػرائض إىل الػػبطبلف والفسػػاد ، فا١تسػػلم إذا علػػم 
أف مراعاتو لسنة مثبلً قػد تػؤدي إلفسػاد عبػادة مفروضػو فالواجػب عليػو أف يػًتؾ السػنة 

 ستحبة ليحفظ الفرض الواجب.ا١ت
وإذا تلفتنػػا ُب زماننػػا ىػػذا  ٯتنػػة ويسػػرة وجػػدنا أف كثػػَتاً مػػن السػػنن النبويػػة إف مل        

نقػػػل فػػػرائض وواجبػػػات مهجػػػورة مًتوكػػػة ، ٍب يػػػربز ُب ىػػػذا الواقػػػع ا١تريػػػر مػػػن يػػػدعو إىل 
 تطبيػػػق سػػػنة تعجيػػػل اإلفطػػػار وتػػػأخَت السػػػحور ، ولػػػو أّدى ذلػػػك إىل إفسػػػاد الفريضػػػة،
وبطػػبلف الواجػػب، أو علػػى األقػػل الوقػػوع ُب الشػػبهة ، وىػػو يظػػن بفعلػػو ىػػذا أنػػو ٭تيػػي 
اإلسػبلـ؛ ويرفػع رايػات الػدين، ومل يقػػف إىل ىنػا بػل دعػا العامػػة مػن النػاس لئلقتػداء بػػو 
زاعماً أنو على سنة النيب صلى هللا عليػو وسػلم ، ُب حػُت أنػو بػٌت أمػره ىػذا علػى اآلراء 

ذة الػػػػيت أٚتعػػػػت األمػػػػة علػػػػى طرحهػػػػا ١تخالفتهػػػػا للقطعػػػػي مػػػػن الضػػػػعيفة واألقػػػػواؿ الشػػػػا
 نصوص الكتاب والسنة .

وقد ورد الوعيد الشديد ١تػن يفطػر قبػل ٖتلػة صػيامو غػَت متحػٍر ُب ىػذه ا١تسػألة         
ا١تهمػػة، وال متخوفػػاً مػػن آثارىػػا ا١تؤ١تػػة ، ففػػي اٟتػػديث عػػن أيب أمامػػة البػػاىلي رضػػي هللا 

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://ataunnabi.blogspot.com/


 186 

صػػػلى هللا عليػػػو و سػػػلم يقػػػوؿ : "بينػػػا أنػػػا نػػػائم إذ أتػػػاٍل عنػػػو قػػػاؿ : ٝتعػػػت رسػػػوؿ هللا 
رجبلف فأخذا بضبعي ػ كتفي ػ فأتيا يب جببلً وعراً فقاال : اصعد فقلت : إٍل ال أطيقػو 
فقاال : إنا سنسهلو لك ، فصعدت حىت إذا كنت ُب سواء اٞتبل إذا بأصوات شديدة 

ٍب انطلػػق يب فػػإذا أنػػا بقػػـو  قلػػت : مػػا ىػػذه األصػػوات أ قػػالوا : ىػػذا عػػواء أىػػل النػػار ،
: اقهم تسيل أشداقهم دما ، قاؿ قلت: من ىؤالء أ قاؿمعلقُت بعراقيبهم مشققة أشد

 ىؤالء الذين يفطروف قبل ٖتلة صومهم" رواه ابن خزٯتة وابن حباف ُب صحيحيهما .
وقػػد أردُت ُب ىػػذه السػػطور تبيػػُت ىػػذه ا١تسػػألة وعػػرض أدلتهػػا ٔتػػنهج علمػػي          
مّيسػػر، وْتثػػُت معهػػا مسػػألة  تػػأخَت السػػحور، وبينػػت ٤تػػّل سػػنّية كػػلِّ واحػػدة  وأسػػلوب

منهمػػا، مسػػتدالً باألحاديػػث النبويػػة الصػػحيحة ، وعبػػارات االئمػػة الصػػر٭تة، ٍب أردفػػت 
 بذكر شبو ا١تخالف مُتبعاً ٢تا باإلجابة اليت تدحضها ، وبا التوفيق .

 أسػػتمد العػػوف والسػػداد ، وىػػو حسػػيب وىػػذا أواف الشػػروع ُب ا١تقصػػود ، ومػػن هللا     
 ونعم الوكيل .
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 ادلبأث األول
 سنّية تعجيل اإلفطار

 ونتناوؿ ُب ىذا ا١تبحث ثبلث مسائل :        
 زلل استأباب التعجيل ادلسألة األوىل : 

تعجيل اإلفطػارأمر مسػتحب وسػنة متفػق عليهػا ، وبػذلك قػاؿ ٚتػاىَت أىػل العلػم      
ب األربعة ، فقد وردت بذلك أحاديث صحيحة كثَتة بلغت التواتر كما وفقهاء ا١تذاى

 قاؿ اٟتافظ ابن عبد الرب .
إطبلقػػػػو بػػػػل ىػػػػو مقيػػػػد بتحقػػػػق  لكػػػػن اسػػػػتحباب تعجيػػػػل اإلفطػػػػار لػػػػيس علػػػػى       

، أمػػا حيػػث مل نتحقػػق الغػػروب فإنػػو اليسػػن التعجيػػل خوفػػاً مػػن اإلفطػػار قبػػػل الغػػروب
 ا١تتقدـ ُب اٟتديث السابق .الوقت والوقوع ُب الوعيد الشديد 

قاؿ اٟتافظ ابن حجر معلقاً على حديث ) ال يػزاؿ النػاس ٓتػَت مػا عجلػوا الفطػر ( مػا 
نصو : ) واتفق العلماء على أف ٤تل ذلك إذا ٖتقق غػروب الشػمس بالرؤيػة أو بإخبػار 

 .  2. اىػ ومثلو ُب نيل األوطار للشوكاٍل1عدلُت، وكذا عدؿ واحد ُب االرج  (
و٦تا يدؿ على وجوب ٖتقق غروب الشمس ويؤكده أننػا ٧تػد النػيب صػلى هللا عليػو      

وسلم مل ٬تعل غروب الشمس عبلمة كافيػة علػى ِحػّل اإلفطػار حيػث قػاؿ: ) إذا أقبػل 
الليػل مػػن ىاىنػا، وأدبػػر النهػار مػػن ىاىنػػا، وغربػت الشػػمس، فقػد أفطػػر الصػػائم ( رواه 

٧تد بوضوح كيػف قيّػد النػيب صػلى هللا عليػو  البخاري ومسلم . فإذا تأملنا ىذا اٟتديث
وسلم حّل اإلفطار ذذه القيػود الثبلثػة ، فلػم يكتػف ّتعػل ) غػروب الشػمس ( عبلمػًة 
علػػى حػػل اإلفطاربػػل أضػػاؼ إليهػػا عبلمتػػُت أخػػريتُت، وذلػػك إشػػارة إىل اشػػًتاط ٖتقػػق 

                                                

 ٜٜٔ/ٗالفت  :  - ٔ
 ( للشوكاٍل .ٕٗٛ/ٗنيل االوطار ) - ٕ
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مػاؿ أنػو الغروب ، كما أنو مل يكتػف صػلى هللا عليػو وسػلم ّتعػل ) إقبػاؿ الليػل ( الحت
 ٭تصل ألمر يغطي ضوء الشمس، ومثل ذلك يقاؿ ُب "إدبار النهار" . 

قػػػاؿ اٟتػػػافظ ابػػػن حجػػػر : ) قولػػػو :"إذا أقبػػػل الليػػػل مػػػن ىاىنػػػا" أي : مػػػن جهػػػة      
، وذكػر ُب ىػذا  وجـود الظلمـة حسـاً ا١تشرؽ كما ُب اٟتديث الذي يليػو ، وا١تػراد بػو : 

مة ُب األصل لكنها قد تكوف ُب الظاىر غَت اٟتديث ثبلثة أمور ألهنا وإف كانت متبلز 
متبلزمػػة ، فقػػد يظػػن إقبػػاؿ الليػػل مػػن جهػػة ا١تشػػرؽ وال يكػػوف اقبالػػو حقيقػػة بػػل لوجػػود 
أمر يغطى ضوء الشمس ، وكذلك إدبار النهار، فمن ٍب قّيد بقولو "وغربػت الشػمس" 

سػػػبب إشػػػارة إىل اشػػػًتاط ٖتقػػػق اإلقبػػػاؿ واالدبػػػار واهنمػػػا بواسػػػطة غػػػروب الشػػػمس ال ب
  1آخر( اىػ

 أقوال فقهاء ادلذاىب األربعةادلسألة الثانية : 
نػػػ   الفقهػػػاء ػ رٛتهػػػم هللا ػ ُب مؤلفػػػاهتم، وصػػػرحوا علػػػى اخػػػتبلؼ مػػػذاىبهم      

وعصػػورىم علػػى أف ٣تػػرد غػػروب قػػرص الشػػمس لػػيس كافيػػاً ُب ٖتقػػق الغػػروب . وىػػذه 
 بعض أقواؿ الفقهاء من ا١تذاىب األربعة :

قاؿ اإلمػاـ اقػق ابػن عابػدين اٟتنفػي: ) وا١تػراد بػالغروب زمػاف غيبوبػة  أواًل: احلنفية :
 . 2جـر الشمس ْتيث تظهر الظلمة ُب جهة الشرؽ ( اىػ

قػاؿ العبلمػػة ٤تمػد علػيش ا١تػالكي: ) غػػروب الشػمس بإقبػاؿ الظلمػػة ثانيـاً: ادلالكيـة : 
 .   3( اىػ من ا١تشرؽ ال ٣ترد تواريها ّتبل مثبلً لو صعد عليو لرآىا

                                                

 . ٜٙٔ/ٗالفت  :  - ٔ
 ( .ٖٜٖ/ٕحاشية ابن عابدين ) - ٕ
 ( .ٜٕٓ/ ٔريرات عليش على حاشية الدسوقي :)تق - ٖ
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قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػووي : ) االعتبػػػار سػػػقوط قرصػػػها بكمالػػػو ، وذلػػػك ثالثـــاً: الشـــافعية : 
ظػػػاىر ُب الصػػػحراء، وأمػػػا ُب العمػػػراف وقلػػػل اٞتبػػػاؿ فاالعتبػػػار بػػػأف ال يُػػػرى شػػػيء مػػػن 

 .1شعاعها على اٞتدراف وقلل اٞتباؿ ، ويقبل الظبلـ من ا١تشرؽ ( اىػ 
اٟتنبلػػي : ) يسػػن تعجيػػل اإلفطػػار إذا ٖتقػػق  قػػاؿ العبلمػػة اٟتجػػاويرابعــاً: احلنابلــة : 

 . 2الغروب ( اىػ
فهذه أقواؿ فقهاء األمة الذين يرجع إىل أقوا٢تم ، إذ ىم النجـو الذين يستضػاء        

بفهمم ، وىم ا١تتسنبطوف الذين يُرجع اىل علمهم ، وىم أمناء هللا على دينو ، ومػن مل 
  ٬تعل هللا لو نورا فما لو من نور .

 التفريق بُت الصأراء والعمران ألة الثالثة :ادلس
إذا تأملنا أقوؿ العلماء ا١تتقدمة ٧تػد أهنػم يفرقػوف بػُت غػروب الشػمس ُب وراء          

اٞتبػػل وغروذػػا ُب الصػػحراء ، وىػػو مػػا أشػػار إليػػو العبلمػػة علػػيش ا١تػػالكي بقولػػو : ) ال 
التفريق صر٭تاً ُب قػوؿ االمػاـ ٣ترد تواريها ّتبل مثبًل لو صعد عليو لرآىا ( ، بل نلحظ 

النػػووي : )  االعتبػػار سػػقوط قرصػػها بكمالػػو، وذلػػك ظػػاىر ُب الصػػحراء ( ٍب قػػاؿ : ) 
وأمػػا ُب العمػػراف وقلػػل اٞتبػػاؿ فاالعتبػػار بػػأف ال يُػػرى شػػيء مػػن شػػعاعها علػػى اٞتػػدراف 

 وقلل اٞتباؿ ( .
اؿ : ) كنا ُب سػفر وإذا تبُّت ذلك تبُّت معٌت حديث عبد هللا بن أيب أوَب حيث ق    

مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ، فلما غربت الشمس قػاؿ لرجػل : ) انػزؿ فاجػدح 
يل ( . قػاؿ يػػا رسػوؿ هللا لػػو أمسػػيت . ٍب قػاؿ ) انػػزؿ فاجػػدح ( . قػاؿ : يػػا رسػػوؿ هللا 
لو أمسيت ، إف عليك هناراً ، ٍب قاؿ : ) انزؿ فاجدح ( . فنزؿ فجدح لو ُب الثالثػة ، 

                                                

 ( .ٖٖ/ٖاجملموع للنووي :)  - ٔ
 ( .ٖ٘ٔ/ٔاالقناع :)  - ٕ
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سػػػوؿ هللا صػػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم ٍب أومػػػأ بيػػػده إىل ا١تشػػػرؽ فقػػػاؿ : ) إذا رأيػػػتم فشػػػرب ر 
الليل قد أقبػل مػن ىاىنػا فقػد أفطػر الصػائم ( . فهػذا اٟتػديث صػري  ُب أهنػم كػانوا ُب 
سفر  ومل يكن ٍَبّ شيء ٭تجب الشػمس مػن جبػاؿ أو عمػراف ، فلػذا ٖتقػق النػيب صػلى 

 هللا عليو وسلم الغروب فأمر بإفطاره .
أضف إىل ذلك أنو صلى هللا عليو وسلم مل يفطػر مباشػرة حيػث مل يقػل للرجػل:       

ناولٍت ماء ، بل قاؿ لو ) انػزؿ فاجػدح ( وىػذا معنػاه أنػو انتظػر اىل أف أُعػّد لػو السػويق 
الػػذي أفطػػر عليػػو، قػػاؿ اإلمػػاـ النػػػووي شػػارحاً ١تعػػٌت قولػػو ) اجػػدح ( مانصػػو : ) وىػػػو 

 . 1ىنا: خل  السويق با١تاء وٖتريكو حىت يستوي ( اىػ خل  الشيء بغَته، وا١تراد
قػػدٯتاً وحػػديثاً مػػن  علمــاء حهــرموتؤتػػا تقػػدـ اتضػػ  أف مػػا جػػرى عليػػو عمػػل       

تثبّػػػػتهم ُب دخػػػػوؿ وقػػػػت ا١تغػػػػرب واحتيػػػػاطهم بزيػػػػادة بضػػػػع دقػػػػائق بعػػػػد سػػػػقوط قػػػػرص 
و مػػن الشػػمس؛ إ٪تػػا كػػاف ذلػػك ألف حضػػرموت واٍد تكتنفػػو اٞتبػػاؿ الشػػاىقة ، وٖتػػي  بػػ

ٚتيع اٞتهات ، فكاف ىذا االحتياط  مأخوذ من قولو صلى هللا عليو وسػلم ) إذا أقبػل 
الليل من ىاىنا ، وأدبر النهار من ىاىنا ، وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم ( رواه 
البخػػاري ومسػػلم . قػػاؿ اإلمػػاـ النػػووي ُب شػػرحو ٢تػػذا اٟتػػديث : ) قػػاؿ العلمػػاء : كػػل 

يكـون يف  قـدتضػمن اآلخػرين ويبلزمهمػا، وإ٪تػا ٚتػع بينهػا ألنػو واحد من ىذه الثبلثة ي
و٨تػػوه ْتيػػث ال يشػػاىد غػػروب الشػػمس ، فيعتمػػد اقبػػاؿ الظػػبلـ وادبػػار الضػػياء .  واد

 . 2وهللا أعلم ( اىػ
فقولو ) ُب واٍد ( ينطبق ٘تاما على مثل وادي حضرموت ، فلهذا مل يكتفوا ٔتجػرد      

حقػػػق الغػػػروب ، وىػػػو مػػػا يؤيػػػده كػػػبلـ اٟتػػػافظ ابػػػن الغػػػروب واحتػػػاطوا بعػػػض الوقػػػت لت

                                                

 للنووي . ٜٕٓ/ ٚشرح مسلم  - ٔ
 للنووي . ٜٕٓ/ ٚشرح مسلم  - ٕ
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 ،وط قػرص الشػمس يػدخل بػو وقػت ا١تغػربوفيو دليل على أف سقحجر حيث قاؿ: )
فهػذه ، 1( اىػػ رؤيتها غاربة وبػُت الرائػى حائػلوال ٮتفى أف ٤تلو ما إذا كاف ال ٭توؿ بُت

 نصوص أئمة الفقو واٟتديث صر٭تة ُب بياف ا١تقصود، وكما قيل:
 ُب األفهاـ شيء ... إذا احتاج النهار إىل دليل وليس يص   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 . ٕٗ/ٕالفت   - ٔ
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 ادلبأث الثاين
 سنّية تأخَت السأور 

 ُب ىذا ا١تبحث ثبلث مسائل :    تناولتو      
 زلل استأباب التأخَت . ادلسألة األوىل : 
اٟتػػديث  مػػا تقػػدـ مػػن الكػػبلـ حػػوؿ اسػػتحباب تعجيػػل اإلفطػػار يػػأٌب نظػػَته عنػػد      

، فهو سنة متفػق عليهػا عنػد ٚتػاىَت العلمػاء ، لكػن ٤تػل ستحباب تأخَت السحورعن ا
االستحباب مامل ٮتش طلوع الفجر ، فإف خشي أف يدركو الفجر إف أخر السػحور مل 
يسن لو التأخَت ، بل ٬تب عليو ترؾ ىذه السنة حفاظاً على الفرض الذي ىو األصػل 

لػػذي يثػػاب علػػى فعلػػو وال يعاقػػب علػػى ، وصػػيانًة لصػػيامو مػػن أف يفسػػده ذػػذا الفعػػل ا
 تركو .
ولػػذا ٧تػػد أف أىػػل العلػػم مػػن الفقهػػاء واػػدثُت نبهػػوا علػػى ذلػػك، فعلػػى سػػػبيل        

ا١تثػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػووي رٛتػػػو هللا تعػػػاىل ال يػػػذكر ُب كتبػػػو اسػػػتحباب تػػػأخَت السػػػحور إال 
خَت السػػحور ٍب ويقيّػده ذػذا القيػد؛ فهػاىو ُب كتابػو "ا١تنهػػاج" يػنّ  علػى اسػتحباب تػأ

) قػاؿ أصػػحابنا:  :، وُب كتابػو اجملمػوع يقػػوؿ1يقيّػده بقولػو: ) مػػامل يقػع ُب الشػك ( اىػػػ
وإ٪تا يستحب تأخَت السحور مػاداـ متيقنػاً بقػاء الليػل فمػىت حصػل شػك فيػو فاألفضػل 

، بػػل حػػىت ُب كتػػب الفضػػائل كمثػػل كتابػػو الشػػهَت "ريػػاض الصػػاٟتُت" مل يُغفػػل 2تركػػو(
قػػد فصػػبلً ُب فضػػل التسػػحر واسػػتحباب تػػأخَته ٍب قيّػػد االسػػتحباب ىػػذا القيػػد فقػػد ع

 .  3بقولو: ) مامل ٮتش طلوع الفجر( اىػ

                                                

 لبلماـ النووي . ٕٛٔمنهاج الطالبُت ص  - ٔ
 .( لئلماـ النووي ٖٓٙ/ٙاجملموع شرح ا١تهذب ) - ٕ
 لئلماـ النووي . ٚٓٗرياض الصاٟتُت ص  - ٖ
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قػػاؿ ُب مغػػٍت اتػػاج: ) فػػإف شػػك ُب ذلػػك كػػأف تػػردد ُب بقػػاء الليػػل مل يسػػن          
التاخَت، بل األفضل تركو للحديث الصحي  ) دع مػا يريبػك إىل مػاال يريبػك ( . ( اىػػ 

، وجػاء ُب كتػاب االقنػاع ػ  2العبلمة ابن حجر ا١تكي ٨توه ُب كتابو "التحفة" ، وقاؿ 1
 .  3من كتب اٟتنابلة ػ مانصو : ) وتأخَت السحور ما مل ٮتش طلوع الفجر الثاٍل ( اىػ

 : االحتياط وترك الُشبو ادلسألة الثانية
مػن الػزمن بػُت  ن  العلماء رٛتهػم هللا علػى أنػو ينبغػي للصػائم أف ٬تعػل فارقػاً          

انتهػاء مػن سػحوره وبػُت أذاف الفجػر ، وذلػك خشػية أف يطلػع عليػو الفجػر وىػو يأكػػل 
أو يشػػرب ، وال شػػك أف ىػػذا إحتيػػاط لصػػحة العبػػادة ، وامتثػػاال لقولػػو صػػلى هللا عليػػو 

 وسلم ) دع ما يريبك اىل ماال يريبك (
هللا عليػػػو ذلػػػك مػػػن فعلػػػو صػػػلى  أضػػػف إىل ذلػػػك أنػػػو قػػػد ثبػػػت مػػػا يػػػدؿ علػػػى        
، فعن زيد بن ثابت رضي هللا عنو قػاؿ : تسػحرنا مػع النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم وسلم

ٍب قػاـ إىل الصػػبلة ، قيػػل : كػم كػػاف بػػُت األذاف والسػػحور أ . قػاؿ قػػدر ٜتسػػُت آيػػة . 
متفػػق عليػػو .قػػاؿ اإلمػػاـ القػػرطيب: ) فيػػو داللػػة علػػى أف الفػػراغ مػػن السػػحور كػػاف قبػػل 

اإلمػػاـ العيػػٍت : ) و٦تػػا يسػػتفاد منػػو اسػػتحباب التسػػحر ، وتػػأخَته وقػػاؿ  .4طلػػوع (. اىػػػ
، وقاؿ اإلماـ النووي : ) فيػو اٟتػث علػى تػأخَت السػحور 5إىل قريب طلوع الفجر( اىػ 
 .  6اىل قبيل طلوع الفجر ( اىػ

                                                

 للخطيب الشربيٍت . ٙٛ٘/ٔمغٍت اتاج  - ٔ
 البن حجر .ٖٕٗ/ٖالتحفة :  - ٕ
 . ٖ٘ٔ/ٔاالقناع :  - ٖ
 نقبل عن الفت  ، ا١توضع نفسو . - ٗ
 للعيٍت . ٖٚ/٘عمدة القاري شرح صحي  البخاري  - ٘
 للنووي . ٜٙٔ/ٚشرح مسلم  - ٙ
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فتبػػػُت بػػػذلك أف علػػػى ا١تسػػػلم أف يراعػػػي السػػػَنتُت معػػػا فيحػػػرص علػػػى تػػػأخَت          
وُب ذلػػػػك اتقػػػػاء للوقػػػػػوع ُب  يفصػػػػػل بػػػػُت فراغػػػػو وأذاف الفجػػػػػر ، السػػػػحور ويػػػػًتؾ وقتػػػػاً 

 ، ومن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو .الشبهة
 : يف رّد حجج ادل،الف ادلسألة الثالثة

٘تسػػػك ا١تخػػػالفوف ُب مسػػػألة األكػػػل والشػػػرب ولػػػو طلػػػع الفجػػػر ْتػػػديثُت مل يكونػػػا     
، وفيمػػػا يلػػػي نػػػذكر  خػػافيُت علػػػى أىػػػل العلػػػم، بػػػل ٢تػػػم حػػػوؿ كػػػل حػػػديث جػػػواب ورد

 اٟتديثُت واٞتواب على كل واحد منهما :
 احلديث األول :

عن أيب ىريرة أف النػيب صػلى هللا عليػو وسػلم قػاؿ: ) إذا ٝتػع أحػدكم النػداء واإلنػاء ُب 
 يده فبل يضعو حىت يقضي حاجتو منو ( رواه أبوداود .

 واٞتواب عن اٟتديث من وجوه :
االمػاـ ابػن القػيم ) ىػذا اٟتػديث أعلػو ابػن القطػاف  ػ أنو حديث مطعوف فيو فقد قاؿٔ

 .  1بأنو مشكوؾ ُب اتصالو ( اىػ
ػ أف ظاىره مصادـ للن  القرآٍل واألحاديث الصػحيحو ا١ترفوعػة ، لػذا ٛتلػو العلمػاء ٕ

علػى االذاف األوؿ ٚتعػا بػُت النصػوص ، قػاؿ االمػاـ ا٠تطػايب : ) ىػذا ػ أي اٟتػديث ػ 
ليو وسلم ) إف ببلال يؤذف بليػل فكلػوا واشػربوا حػىت يػؤذف ٤تموؿ على قولو صلى هللا ع

 .  2ابن أـ مكتـو ( اىػ

                                                

 (البن القيم. ٖٓٗ/ٙنن: ) ٥تتصر الس - ٔ
 للخطايب .  ٜٔ/ٕمعامل السنن  - ٕ
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ػ أف الفقهاء مل يأخذوا بظاىر ىذا اٟتديث ، وقد أشار االمػاـ النػووي اتفػاقهم علػى ٖ
ذلك فقاؿ : ) من طلع عليػو الفجػروُب فيػو ػ أي فمػو ػ طعػاـ فليلفظػو ويػتم صػومو فػاف 

 .  1صومو وىذا الخبلؼ فيو ( اىػابتلعو مع علمو بالفجر بطل 
 احلديث الثاين : 

عػػن حذيفػػة قػػاؿ : ) تسػػحرنا مػػع رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم وكػػاف النهػػار اال أف 
 الشمس مل تطلع ( رواه النسائي وغَته . واٞتواب عليو من وجوه :

ػػػ أنػػو مطعػػوف فيػػو ، قػػاؿ االمػػاـ ابػػػن القػػيم : ) وأمػػا حػػديث حذيفػػة فمعلػػوؿ وعلتػػػو ٔ
 .  2الوقف ( اىػ

ػػ أنػو ٤تمػوؿ علػى غػَت ظػاىره ، قػاؿ االمػاـ ابػن كثػَت : ) وٛتلػو ػ أي النسػائي ػ علػى ٕ
أف ا١تراد بو قرب النهاركما قػاؿ تعػاىل ) فػإذا بلغػن أجلهػن ( أي : قػاربن انقضػاء العػدة 

 .  3... وىذا الذي قالو ىو ا١تتعُت ٛتل اٟتديث عليو ( . اىػ
اؿ االمػاـ أبػػو بكػػر اٞتصػاص : ) وىػػو مػػع ذلػك مػػن أخبػػار ػػ أنػػو معػارض للقػػراف ، قػػٖ

اآلحاد ، فبل ٬توز االعًتاض بو على القرآف كما قاؿ هللا تعاىل )حىت يتبُت لكم ا٠تػي  
االبيض من ا٠تي  االسود من الفجر( ... وحديث حذيفة اف ٛتل علػى حقيقتػو كػاف 

 .  4مبيحا ١تا حظرتو االية  ( اىػ
ذا اٟتديث شذوذ و٥تالفة إلٚتاع األمة فقػد االمػاـ اٟتػازمي : العمل ذ قلت:         

  5) أٚتع أىل العلم على ترؾ العمل بظاىر ىذا ا٠ترب ( . اىػ
                                                

 للنووي . ٖٔٔ/ٙاجملموع  - ٔ
 البن القيم . ٖٔٗ/ٙشرح ٥تتصر السنن  - ٕ
 .ٕٖٖ/ٔتفسر ابن كثَت  - ٖ
 للجصاص. ٜٕٔ/ٔأحكاـ القراف  - ٗ
 للحازمي . ٖٔٙاالعتبار ص - ٘
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ػػػػ أف ذلػػػك كػػػاف ُب أوؿ األمػػػر ٍب نسػػػخ ، قػػػاؿ االمػػػاـ الطحػػػاوي : ) قػػػد جػػػاء عػػػن ٗ
رسػػػػوؿ هللا خػػػػبلؼ مػػػػا روي عػػػػن حذيفػػػػة ، ... ٍب ذكػػػػر األحاديػػػػث الػػػػيت اتفػػػػق عليهػػػػا 

خاف وغَت٫تػا ، ٍب قػاؿ : وقػد ٭تتمػل أف يكػوف حػديث حذيفػة ػ وهللا أعلػم ػ قبػل الشػي
نػػزوؿ قولػػو تعػػاىل ) وكلػػوا واشػػربوا حػػىت يتبػػُت لكػػم ا٠تػػي  االبػػيض مػػن ا٠تػػي  االسػػود ( 

اٟتػػازمي : ) كػػاف ُب أوؿ األمػػر ٍب نسػػخ يػػدؿ عليػػو حػػديث سػػهل اإلمػػاـ .قػػاؿ 1اآليػػة 
 .  2وعدي ( . اىػ

ا يسػػر هللا ٚتعػػو ُب ىػػذه الرسػػالة ا١تختصػػرة، وأسػػأؿ هللا تعػػاىل أف ىػػذا آخػػر مػػ         
يرينػػا اٟتػػق حقػػاً ويرزقنػػا اتبعػػو ويرينػػا الباطػػل بػػاطبلً ويرزقنػػا اجتنابػػو ، وىػػو حسػػيب ونعػػم 

 الوكيل، وصلى هللا على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو واٟتمد  رب العا١تُت .
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 للعيٍت . ٜٜٕ/ٓٔعمدة القاري  - ٔ
 للحازمي . ٕٖٙاالعتبار ص - ٕ
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 وخطب
 مضا شهر ر 

 المبارك
 

 ٚتع وترتيب  
 سقاؼ بن علي العيدروس
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 خطبة األسبوع األول
 

 
 
 

 استقبال
 شهر رمهان ادلبارك
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 اخلطبة األوىل
اٟتمد  الذي جعل لعباده مواسم يبس  فيها خَتًا وفضبًل ونورا ، جعل شهر      
خلفًة ١تن أراد أف يذّكر أو أراد شكورا ، أٛتده تعاىل ٛتدا نستزيد بو خَتاً   رمضاف

كثَتاً وجزاًء موفورا ، وأشهد أف ال إلو أال هللا شهادة نناؿ ذا يـو لقائو أماناً وسرورا ، 
ونكـر ذا جناٍت وحوراً وقصورا، وأشهد أف سيدنا ٤تمداً عبده ورسولو ا١تبعوث ىادياً 

 ا ، وا١ترسل رٛتة للعا١تُت من كاف مؤمناً  أو كفورا . ومبشراً ونذير 
اللهم صل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو ومن اقتفى ىداه وأتبع       

 سنتو إىل يـو الدين . أما بعد . 
تَػْنظُْر : أوصيكم ونفسي بتقوى هللا ، ) يَا أَيػ َها ال ِذيَن َآَمُنوا اتػ ُقوا اّلل َ َولْ  عباد هللا     

َمْت لَِغٍد َواتػ ُقوا اّلل َ ِإف  اّلل َ َخِبٌَت ٔتَا تَػْعَمُلوَف * َواَل َتُكونُوا َكال ِذيَن َنُسوا ا ّلل َ نَػْفٌس َما َقد 
 فَأَْنَساُىْم أَنْػُفَسُهْم أُولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف ( .

نا شهر الربكة والنور ، إنو : ىا قد مرت األياـ والشهور، وعاد إلي أيها ادلسلمون     
شهر التقوى واإلٯتاف ، شهر الرب واإلحساف، شهر ا٠تَت والقرآف ، ما إف ىّلت علينا 
أوؿ ليلة منو إال و ٢تا أثر ُب عامل الدنيا ، وُب ا١تؤل األعلى ، وُب ىذا يقوؿ النيب 
ار صلى هللا عليو و سلم: ) إذا جاء رمضاف فتحت أبواب اٞتنة وغلقت أبواب الن

وصفدت الشياطُت ( ، فأيامو ليست كسائر األياـ ، ولياليو ليست كبقية الليايل ، 
فقد أودع هللا فيو من ا٠تَتات والربكات واألسرار، وخصو ٔتزيد من الفضائل وا١تواىب 
واألنوار،  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم 

فإنو إذا   واحدةشهر رمضاف ٜتسا مل يعطهن نيب قبلي : أما قاؿ :)أعطيت أميت ُب 
كاف أوؿ ليلة من شهر رمضاف نظر هللا عز و جل إليهم ومن نظر هللا إليو مل يعذبو 

فإف خلوؼ أفواىهم حُت ٯتسوف أطيب عند هللا من ري  ا١تسك ،  الثانيةأبدا ،وأما 
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فإف هللا عز و جل  الرابعةة ، وأما فإف ا١تبلئكة تستغفر ٢تم ُب كل يـو وليل الثالثةوأما 
يأمر جنتو فيقوؿ ٢تا استعدي وتزيٍت لعبادي أوشك أف يسًت٭توا من تعب الدنيا إىل 

فإنو إذا كاف آخر ليلة غفر هللا ٢تم ٚتيعا ، فقاؿ رجل  اخلامسةداري وكراميت ، وأما 
:  أىي ليلة القدر أ فقاؿ : ) ال ، أمل تر إىل العماؿ يعملوف فإذا فرغوا من  من القـو

 أعما٢تم وفوا أجورىم ( رواه البيهقي . 
كيف بس  هللا ا١توىل تعاىل خَته وفضلو ُب ىذا الشهر ، -يا عبد هللا  –فانظر       

وتأمل كيف وصف النيب صلى هللا عليو وسلم خلوؼ أفواه الصائمُت بأنو أطيب عند 
 هللا من ري  ا١تسك .

أف الصـو من أفضل الطاعات ، وأجل األعماؿ  - رٛتكم هللا تعاىل -واعلموا      
الصاٟتات ، فعن معاذ بن جبل رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو و سلم قاؿ لو 
) أال أدلك على أبواب ا٠تَت( أ قلت بلى يا رسوؿ هللا ، قاؿ : )الصـو جنة والصدقة 

عن عبد هللا بن تطفىء ا٠تطيئة كما يطفىء ا١تاء النار( رواه الًتمذي وصححو ، و 
عمر رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم قاؿ الصياـ والقرآف يشفعاف 
للعبد يـو القيامة يقوؿ الصياـ أي رب منعتو الطعاـ والشهوة فشفعٍت فيو ،ويقوؿ 

 القرآف منعتو النـو بالليل فشفعٍت فيو قاؿ فيشفعاف ( .
الطاعة، شهر التقوى، شهر الرب، شهر شهر رمضاف شهر  أيها العباد :       

اإلحساف، شهر العطف، شهر ا١تؤاساة ، شهر ابة ، شهر القرآف. لقد كاف النيب 
صلى هللا عليو وسلم يبشر أصحابو بقدـو شهر رمضاف ، ويعدد ٢تم ما فيو من 
الفضائل وا٠تَتات ، و٭تثهم على العمل فيو بالطاعات ، ويقوؿ ٢تم : ) قد أظلكم 

ظيم مبارؾ ، شهر فيو ليلة خَت من ألف شهر ، شهر جعل هللا صيامو فريضة شهر ع
وقياـ ليلو تطوعا ، من تقرب فيو ٓتصلة من ا٠تَت كاف كمن أدى فريضة فيما سواه ، 
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ومن أدى فريضة فيو كاف كمن أدى سبعُت فريضة فيما سواه ، وىو شهر الصرب 
د ُب رزؽ ا١تؤمن فيو ، من فطر فيو والصرب ثوابو اٞتنة ، وشهر ا١تواساة ، وشهر يزا

صائما كاف مغفرة لذنوبو ، وعتق رقبتو من النار ، وكاف لو مثل أجره من غَت أف 
 ينق  من أجره شيء ( رواه ابن خزٯتة ُب صحيحو . 

وإذ قد علمت أيها ا١تسلم الراغب ُب ٕتارة اآلخرة أف األعماؿ الصاٟتة ُب ىذا       
يثيب هللا عليها ثواب فريضة ، والفريضة يثيب عليها ثواب الشهر مضاعفة ، فالنوافل 

سبعُت فريضة ، فاجتهد ُب االستكثار من الطاعات ، واجتهد ُب ا١تداومة على 
 األعماؿ الصاٟتات ، فمن جّد وجد ، ومن زرع حصد ، وقدٯتاً قالوا:

 ندمَت على التفري  ُب زمِن البذرِ      إذا أنت مل تزرْع وأبصرَت حاصداً 
: إف ُب أياـ دىركم لنفحات، أال فتعرضوا ٢تا ، وُب ساعات عمركم  عباد هللا      

مواسم مباركات ، أال فاغتنموىا ، ومن أعظمها وأجلها الشهر الذي ىّل هللا علينا 
ىبللُو ، والليايل ا١تباركة اليت تتضاعف فيها مواىب هللا وإفضالُو ، أما وهللا لو أدرؾ 

هر وعظمتو لكانوا أشّد لو استعدادا ، ولصاروا أكثَر فرحاً بقدومو العباد منزلة ىذا الش
وأحسن إعدادا ، و وهللا الذي ال إلو إال ىو " لو يعلم العباد ما ُب شهر رمضاف 
لتمنوا أف تكوف السنة كلها رمضاف". فلتكن لنا ػ عباد هللا ػ أسوة بنبينا صلوات هللا 

ناس، وكاف أجود ما يكوف ُب رمضاف حُت وسبلمو عليو فقد كاف رسوؿ هللا أجود ال
يلقاه جربيل، وكاف جربيل يلقاه ُب كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف، فلرسوؿ هللا 

 حُت يلقاه جربيل أجوُد با٠تَت من الري  ا١ترسلة .
: رمضاف مدرسة الكـر وا١تواساة ، مدرسة اإلٯتاف والصرب، مدرسة  أيها ادلسلم      

مدرسة التوبة واإلنابة ، التوبة اليت ىي باب هللا الواسع، وْتره ا١تمتد القرآف والذكر ، 
دوف سواحل ، فكم من عاص لربو ُب ىذا الشهر رجع وأناب ، وكم من مذنب ُب 
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ىذه الليايل ندـ وتاب ، ففيو فتُ  باِب الرجاء للمؤمنُت ، ومُد بساط األمل 
ُب وجو ا١تذنبُت، بل وصف ذاتو للعاصُت، وربكم تبارؾ وتعاىل مل يغلق باب التوبة 

بقولو تبارؾ ُب عبله : )غافر الذنب وقابل التوب( ، وأخرب أنو سبحانو وتعاىل )٭تب 
التوابُت و٭تب ا١تتطهرين( ، يقبل العباد األوابُت، ويستجيب استغفار ا١تستغفرين ، 

شهر فلنتهيأ الستقباؿ شهر رمضاف بتوبة صادقة ، و٫تة عالية ، ٣تتهدين ألف يكوف 
رمضاف كفارة ١تا أسلفنا ، وسببًا و ما اقًتفنا ، متذكرين قوؿ ربنا ) قل ياعبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رٛتة هللا إف هللا يغفر الذنوب ٚتيعًا إنو ىو 

 الغفور الرحيم ( .  
معوا لو وبقولو يهتدي ا١تهتدوف جل شأنو : )وإذا قرئ القراف فاست وهللا يقول       

وأنصتوا لعلكم ترٛتوف( ، وقاؿ عز من قائل : )فإذا قرأت القراف فاستعذ با من 
) َشْهُر َرَمَهاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو الشيطاف الرجيم ( . أعوذ با من الشيطاف الرجيم : 

َد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُو اْلُقْرَآُن ُىًدى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ِمَن اذْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشهِ 
ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد  َوَمْن َكاَن َمرِيًها َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ُوا اَّللََّ َعَلى َما َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم تَ  َة َولُِتَكيرِّ  ْشُكُروَن ( .ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
بارؾ هللا يل ولكم ُب القراف العظيم ، نفعٍت وإياكم ٔتا فيو من اآليات والذكر اٟتكيم 
، أقوؿ قويل ىذا وأستغفر هللا العظيم يل ولكم ولوالدي ولوالديكم ، فاستغفروه انو 

 ىو الغفور الرحيم .
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 اخلطبة الثانية
على الظا١تُت ، وأشهد أال الو إال هللا اٟتمد  رب العا١تُت ، وال عدواف إال      

ا١تلك اٟتق ا١تبُت ، واشهد أف سيدنا ٤تمد عبده ورسولو األمُت ، هللا صّل وسلم على 
 سيدنا ٤تمد وعلى الو وصحبو والتابعُت.

 أما بعد . عباد هللا : أوصيكم ونفسي بتقوى هللا .     
فرض عليكم صياـ ىذا الشهر الكرَل اعلموا رٛتكم هللا تعاىل أف هللا  عباد هللا :     

، وجعلو ركنا من أركاف اإلسبلـ ، وواجبًا من واجبات الدين ،قاؿ تعاىل )يَا أَيػ َها 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعل ُكْم تَػتػ ُقوَف( وقاؿ  َيا ال ِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

ِمْنُكُم الش ْهَر فَػْلَيُصْمُو (، وإ٪تا ٬تب الصـو على البالغ العاقل ا١تطيق تعاىل )َفَمْن َشِهَد 
لو ، فبل ٬تب على اجملنوف والصيب إال أف على ويل أمر الصيب والصبية أف يأمره بو 
ليعتاده ويتدرب عليو ، وقد روى البخاري ُب صحيحو أف الصحابة رضي هللا عنهم  

 ، وكانوا إذا بكوا من اٞتوع أ٢توىم بالُلَعب .كانوا يدربوف أوالدىم على الصـو 
وقد ورد ُب فضل الصياـ عامة ، وصياـ رمضاف خاصة ، أحاديث كثَتة منها ما       

رواه البخاري ومسلم عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أنو قاؿ ) من صاـ رمضاف 
ٔتا إذا كاف الصائم إٯتانا واحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو ( ، وىذه ا١تغفرة مقيدة 

قد راقب هللا تعاىل فحفظ صومو من ا١تفسدات ، وصاف جوارحو عن اآلفات ، عن 
أيب سعيد ا٠تدري رضي هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو و سلم قاؿ )من صاـ 
رمضاف وعرؼ حدوده وٖتفظ ٦تا ينبغي لو أف يتحفظ كفر ما قبلو ( رواه ابن حباف 

)الصياـ جنة فإذا كاف يـو صـو أحدكم فبل يرفث وال ُب صحيحو . وُب الصحيحُت 
 يصخب فإف سابو أحد أو قاتلو فليقل إٍل صائم إٍل صائم ( .
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ومىت كاف الصـو كذلك؛ فليبشر ا١تسلم بالثواب الكبَت ، واألجر الكثَت الذي      
بقولو فيما يرويو عن ربو تعاىل أنو قاؿ:  -صلى هللا عليو وسلم  -أخرب عنو النيب 

)كل عمل ابن آدـ لو إال الصـو فإنو يل وأنا أجزي بو ، يدع طعامو وشرابو من أجلي 
، والذي نفس ٤تمد بيده ٠تلوؼ الصائم أطيب عند هللا من ري  ا١تسك ( وبشر النيب 
صلى هللا عليو وسلم الصائم فقاؿ : ) للصائم فرحتاف يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره 

رواه البخاري ومسلم ، فلو مل يرد ُب فضل الصـو إال أف ،وإذا لقي ربو فرح بصومو ( 
، لكفى إذ الكرَل اٞتواد ا١تتفضل إذا أوعد  نسبو إليو وأوعد باإلثابة عليوهللا تعاىل

 بعطاء ال شك أنو عظيم وكبَت. 
أيها ا١تسلم؛ أف ىذا الثواب الذي ٝتعتو يعظم ويتضاعف كلما وجد  واعلم     

تعباً ، وإ٪تا األجر على قدر الن صِب، فبل ينبغي للمسلم أف الصائم مشقًة ُب صيامو و 
يتذمر أو يترـب ، وليحتسب األجَر عند هللا تعاىل متذكراً وعده عز وجل إذ يقوؿ ) أٍل 

إذا يقوؿ ) إال الصـو فانو يل وأنا تعاىل ال أضيع عمل عامل منكم ( متذكرًا قولو 
صلى -أف رسوؿ هللا  -هللا عنهمارضي -أجزي بو ( ، وُب اٟتديث عن ابن عباس 

بعث أبا موسى على سرية ُب البحر فبينما ىم كذلك قد رفعوا  -هللا عليو وسلم
الشراع ُب ليلة مظلمة إذا ىاتف فوقهم يهتف : يا أىل السفينة قفوا أخربكم بقضاء 
 قضاه هللا على نفسو ، فقاؿ أبو موسى : أخربنا إف كنت ٥تربا ، قاؿ : )إف هللا تبارؾ
وتعاىل قضى على نفسو أنو من أعطش نفسو لو ُب يـو صائف سقاه هللا يـو 
العطش( رواه البزار بإسناد حسن، وُب رواية ابن أيب الدنيا قاؿ : )إف هللا تعاىل قضى 
على نفسو أنو من عّطش نفسو  ُب يـو حار كاف حقاً على هللا عز و جل أف يرويو 

 بو موسى يتوخى اليـو الشديد اٟتر فيصومو . يـو القيامة ( قاؿ الراوي: وكاف أ
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ا١تسلم غاية اٟتذر من اإلفطار ُب ىذا الشهر العظيم بغَت عذر ، فإف  وليأذر      
ىذا من أقب  الذنوب وأعظم ا١تعاصي ، بل صرح العلماء ونصوا ُب مصنفاهتم على 

١تهلكات ، أف ترؾ صـو يـو من أياـ رمضاف ، واإلفطار فيو بغَت عذر من الكبائر ا
والذنوب ا١توبقات ، أخرج أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي هللا عنهما 
عن النيب صلى هللا عليو وسلم : قاؿ : )عرى اإلسبلـ وقواعد الدين ثبلثة عليهن 
ابتٍت اإلسبلـ من ترؾ واحدة منهن فهو ذا كافر حبلؿ الدـ : شهادة أف ال إلو إال 

ـو رمضاف ( ،وأخرج الًتمذي وأبو داود والنسائي وابن خزٯتة هللا والصبلة ا١تكتوبة وص
ُب صحيحو : ) من أفطر يوما من رمضاف من غَت رخصة وال مرض مل يقضو صـو 

 الدىر كلو وإف صامو ( .
األمور وأ٫تها حرص الصائم وٖتريو عند إفطاره من ٖتقق غروب  ومن آكد     

َ َلُكُم ا٠ْتَْيُ  اأْلَبْػَيُض ِمَن ا٠ْتَْيِ  الشمس ، قاؿ هللا تعاىل ) وَُكُلوا َواْشرَ  بُوا َحىت  يَػَتبَػُت 
ـَ ِإىَل الل ْيِل  ( وليحذر كل اٟتذر من ا١تبادرة باإلفطار  َيا اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ٍُب  أ٘ت وا الصِّ
قبل ٖتقق الغروب ، فهو بذلك ال يعّرض صومو للبطبلف وذىاب األجر فحسب ، 

يتعرض للوعيد الذي جاء ُب حق من ال يتحرى لصيامو و٭تتاط لو ،  بل ىو بذلك
وقد ورد الوعيد الشديد ١تن يفطر قبل ٖتلة صيامو غَت متحٍر ُب ىذه العبادة العظيمة 
، ففي اٟتديث عن أيب أمامة الباىلي قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم 

بضبعي ػ كتفي ػ فأتيا يب جببل وعرا فقاال  يقوؿ : )بينا أنا نائم إذ أتاٍل رجبلف فأخذا
: اصعد فقلت : إٍل ال أطيقو فقاال : إنا سنسهلو لك ، فصعدت حىت إذا كنت ُب 
سواء اٞتبل إذا بأصوات شديدة قلت : ما ىذه األصوات أ قالوا : ىذا عواء أىل 

شداقهم النار ، ٍب انطلق يب فإذا أنا بقـو معلقُت بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أ
( رواه  ىؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهمدما ، قاؿ قلت : من ىؤالء أ قاؿ : 
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ابن خزٯتة وابن حباف ُب صحيحيهما . نعم . تعجيل اإلفطار سنة لكن مىت تيقن 
الغروب ، قاؿ اٟتافظ ابن حجر معلقًا على حديث ) ال يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا 

اء على أف ٤تل ذلك إذا ٖتقق غروب الشمس ( اىػ الفطر ( ما نصو : ) واتفق العلم
 من شرح صحي  البخاري .

على كل مسلم حريٍ  على دينو ، ٤تتاٍط لعبادتو أف يتقي الشبهات فينبغي        
والريب ، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو ، والنيب صلى هللا عليو وسلم يقوؿ ) 

 دع ما يريبك إىل ماال يريبك ( .
و٦تا يتأكد على ا١تسلم أف ٭تفظ صيامو من كل ما يفسده أو عباد هللا :        

ينق  ثوابو ، وعليو أف ٭تتاط غاية االحتياط ُب اجتناب الفسق والرفث وقبي  القوؿ 
ليس الصياـ من األكل والشرب، إ٪تا الصياـ من  ، قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم )

( رواه ابن  يك فقل إٍل صائم إٍل صائماللغو والرفث ، فإف سابك أحد أو جهل عل
 خزٯتة وابن حباف ُب صحيحيهما.

فالعجب كل العجب من أناس ٯتضوف ساعات صومهم ُب الغيبة والشتائم ،      
والكذب وقبي  الكبلـ ، وقد ظنوا أف الصياـ إ٪تا ىو عن الطعاـ والشراب ، فتجد 

وما درى ذلك ا١تسكُت أف  الواحد منهم طوؿ هناره يعاٍل أآلالـ اٞتوع والعطش ،
رب  ذلك ىو حظو من صيامو ، وُب أمثاؿ ىوالء يقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم )

صائم حظو من صيامو اٞتوع والعطش ، ورب قائم حظو من قيامو السهر ( رواه ابن 
 ماجو والنسائي وابن خزٯتة .

 ألكرمُت . وفقنا هللا تعاىل دلا حيبو ويرناه إنو أرحم الرامحُت ، وأكرم ا
 وصلوا وسلموا ...
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 اخلطبة األوىل
اٟتمد  العزيز اٟتميد ، ذي العرش اجمليد ، بيده مقاليد األمور كلها وىو الفعاؿ      

ره تعاىل شكرًا نثبت بو ُب ديواف  ١تا يريد ، أٛتده تعاىل ٛتدًا نستوجب ا١تزيد ، وأشك
كل شاكر ٛتيد ، وأشهد أال الو إال هللا خضعت لو ٚتيع ا٠تبلئق فالكل لو عبيد ، 
وانقادت لكربيائو ا١توجودات مذعنة لو بالتوحيد ، وأشهد أف سيدنا ٤تمد عبده 
ورسولو ا١تبعوث بالبينات والنهج الرشيد ، والداؿ على طرؽ ا٢تدى وكل قوؿ سديد ، 

 للهم صّل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن تبع ىداه إىل يـو الوعيد .ا
 أما بعد .      
: أوصيكم ونفسي بتقوى هللا ، فهي اليت ال يقبل غَتىا ، وال يثيب إال  عباد هللا     

 أىلها )تلك اٞتنة اليت نورث من عباِدنا من كاف تقّيا(.
 إليو ا١تتجر الراب  ومن يتق هللا فذاؾ الذي       سيق

، والثلث كبَت وكثَت 1: مضى علينا من ىذا الشهر الفضيل ثلثُوُ  أيها ادلسلمون      
     ، مضت علينا العشر األُوؿ منو ، العشر اليت قاؿ فيها النيب صلى هللا عليو وسلم
،  ) شهر أولو رٛتة ، وأوسطو مغفرة ،وآخره عتق من النار  ( رواه ابن خزٯتة والبيهقي

وكما انقضت عشره األُوؿ ، يوشك أف تنقضي عشره األواس  ، ٍب كذلك عشره 
األواخر ، فلنقف وإياكم ػ عباد هللا ػ وقفًة جادة نتساءؿ : كيف أمضينا ىذه األياـ 
واللياؿ ، و٨تاسب أنفسنا ما الذي أودعناه فيها من صاّب األعماؿ ، ووهللا ٍب وهللا 

 بصَتتو ما٢تا عند هللا من ا١تنزلة والتكرَل ، وما جاء على إهنا ألياـ يعلم َمْن نّوَر هللاُ 
لساف نبينا من التبجيل ٢تا والتعظيم ، بل لقد أقسم النيب عليو الصبلة والسبلـ أنو ما 
أتى على العباد أفضل من ىذه األياـ فقاؿ : ) أظلكم شهركم ىذا ، ٔتحلوؼ رسوؿ 

                                                
 أو ما يقرب من ثلثو . - ٔ
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 شهر خَت ٢تم منو ( رواه ابن خزٯتة ُب هللا صلى هللا عليو و سلم ما مّر با١تسلمُت
 صحيحو.
إف أيامكم ىذه ، ىي ٔتثابة ٤تطاٍت على الطريق ، وكأسواؽ ا١تراْتة  عباد هللا :      

اليت يسعى إليها كل حري  شفيق ، يتزود فيها باألعماؿ الصاٟتات ، ويستكثر منها 
، وُب ساعات أيامو بأنواع الطاعات ، فيامن ىم ُب رمضاف عن فعل ا٠تَت مقصروف 

ولياليو مفرطوف ، يا من يضّيع ىذه ا١تواسم ا١تباركة ، يا من ىو مشتغل فيها با١تعصية 
وا١تخالفة ، إف رمضاف ليس شهر عصياٍف و٣توٍف وفجور ، ليس شهر إعراٍض و٢تٍو 
وشرور، إنو شهر الرب والطاعة ، والتزود من خَت بضاعة ، يا ىوالء ٚتيعا : إف شهر 

اديكم ٚتيعًا ، يقوؿ كل ليلة : )يا باغي ا٠تَت أقبل ، ويا باغي الشر رمضاف ين
 أقصر(.
: أنت مدعو ُب شهرؾ ىذا إىل تكثَت حسناتك ، وتكفَت سيئاتك أيها ادلسلم       

، إىل تثقيل ميزانك باألعماؿ الصاٟتات ، إىل أف ٗتفف عن كاىلك ثقل األوزار 
) يا          ْتة ، وأوقات األعماؿ الصاٟتة، وا١تخالفات ، فإهنا مواسم التجارة الرا

لِِو أَيػ َها ال ِذيَن َآَمُنوا َىْل أَُدل ُكْم َعَلى ِٕتَارٍَة تُػْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم * تُػْؤِمُنوَف بِاّللِ  َوَرُسو 
ٌر   تَػْعَلُموَف ( .    َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم َوُٕتَاِىُدوَف ُب َسِبيِل اّللِ  بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْػُفِسُكْم َذِلُكْم َخيػْ

ىذه ىي التجارة الراْتة ، وىذه ىي ا١تكاسب الناجحة ، جهاد ُب سبيل هللا مع      
النفس األمارة بالسوء والفحشاء ، جهاد ُب سبيل هللا اربة الشهوات وا٢توى ، 

 جهاد ُب سبيل هللا بعصياف الشيطاف وما لو من إغواء .
باإلكثار من أعماؿ الرب والطاعة ،فإف ثواب النافلة فيو  -عبَد هللا  – فعليك       

يعدؿ ثواب الفريضة ُب غَته، وأيضًا فإنو ٭تصل ُب رمضاف من التيسَت والنشاط ُب 
أعماؿ الرب ما ال ٭تصل مثلو وال قريب منو ُب غَته من الشهور؛ وذلك ألف النفس 
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والشياطُت ا١تثبطة عن ا٠تَت مصفدة،  ا١تتكاسلة عن الرب مسجونة باٞتوع والعطش،
وأبواب النار مغلقة، وأبواب اٞتنة مفتحة، وا١تنادي ينادي كل ليلة بأمر هللا : يا باغي 
ا٠تَت ىلم ويا باغي الشر أقصر ،ىذا ىوالنداء فأين من يلبيو ، وىذا ىو ا١تيداف فأين 

 من يسعى فيو .
وسلم شهر رمضاف بأنو شهر  وصف نبينا صلى هللا عليو أيها ادلسلم :       

)ا١تؤاساة( ، فما أحوجنا إىل أف نتلمس ُب ىذا الشهر أحواؿ إخواٍف لنا ضاقت 
عليهم أمور رزقهم ، وساءت ذم أحواؿ معيشتهم ، ىم ما بُت مهموـٍ و٤تزوف ، وما 
بُت معروؼ أو مستور عن العيوف ، أال فاعلموا _ وفقكم هللا تعاىل _ أف ىذا ىو 

ىل مرضات هللا ، وسبيل ٖتصل بو معونة هللا ، فاسلكوا ىذا السبيل باب موصل إ
واسعوا فيو، فا ُب عوف العبد ما داـ العبد ُب عوف أخيو ، ومن نّفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا ؛ نّفس هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة ، ومن يّسر على معسر ، 

وا دائمًا قوؿ نيب الرٛتة صلى هللا عليو وسلم يسر هللا عليو ُب الدنيا واآلخرة، وتذكر 
)أحب األعماؿ إىل هللا عز وجل سرور تدخلو على مسلم ، تكشف عنو كربة ،أو 

 تقضي عنو دينا أو تطرد عنو جوعا( رواه الطرباٍل . 
: إف أيامكم ىذه ا١تباركة ولياليكم ىذه ا١تنّورة ، ىي النهر الذي  أيها العباد     

١تاء الطهور الذي وفدًب إليو ، بعد عاـ مضى مع الذنوب وا١تخالفات، قدمتم عليو، وا
والتقصَت ُب األعماؿ الصاٟتات، بعد أف تلطخت الصحائف بأدراف الذنوب، 
وخبثت الضمائر واسوّدت القلوب، ىا أنتم ترِدوف على هنر التنظف من األرذاؿ، 

جازمة، وعزٯتًة للتوبة وشهر التطهر واالغتساؿ ، فلنعقد ُب القلوب نيًة للطهارة 
بقلوب نادمة ، فالتائب من الذنب حبيب هللا ، والتائب من الذنب كمن ال ذنب لو 
، قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ) أتاكم رمضاف، شهر بركة ، يغشاكم هللا فيو ، 
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فينزؿ الرٛتة ، و٭ت  ا٠تطايا ، ويستجيب فيو الدعاء ، ينظر هللا تعاىل إىل تنافسكم 
و ، ويباىي بكم مبلئكتو،فأروا هللا من أنفسكم خَتاً،فإف الشقي من حـر فيو رٛتة في

 هللا عزوجل( رواه الطرباٍل 
 ورواتو ثقات .

أيها ا١تسلم ُب ىذه الفضائل وا٠تَتات، وتفكر ُب ىذه العطايا وا٢تبات،  فتأمل      
هللَا من  رٛتات تنزؿ، وخطايا تغفر، ودعوات تستجاب، فماذا بعد ىذا أ أروا

أنفسكم خَتًا ، فهذه ميادين التنافس على ا٠تَتات، و ىذا ساحات التسابق إىل 
 الطاعات، أال .. ففي مثل ىذا فليتنافس ا١تتنافسوف ، و١تثل ىذا فليعمل العاملوف . 

أكرمٍت هللا وإياكم بفضلو الواسع ، وغمرنا ّتوده الشاسع ، إنو رحيم كرَل مناف،      
ولو يهتدي ا١تهتدوف جل شأنو : )وإذا قرئ القراف فاستمعوا لو وأنصتوا وهللا يقوؿ وبق

لعلكم ترٛتوف( ، وقاؿ عز من قائل : )فإذا قرأت القراف فاستعذ با من الشيطاف 
 الرجيم ( . 

 أعوذ با من الشيطاف الرجيم :
َمَواُت َواأْلَْرُض أُِعد ْت لِْلُمت ِقَُت * ) َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجن ٍة َعْرُضَها الس  

ال ِذيَن يُػْنِفُقوَف ُب الس ر اِء َوالض ر اِء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت َعِن الن اِس َواّلل ُ ٭تُِب  
ُروا اّلل َ فَاْستَػْغَفُروا ِلُذنُوِذِْم اْلُمْحِسِنَُت * َوال ِذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم ذَكَ 

نُوَب ِإال  اّلل ُ وملَْ ُيِصر وا َعَلى َما فَػَعُلوا َوُىْم يَػْعَلُموَف * أُولَِئَك َجزَاُؤُىْم  َوَمْن يَػْغِفُر الذ 
 نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَُت  (َمْغِفرٌَة ِمْن َرذِِّْم َوَجن اٌت َٕتْرِي ِمْن َٖتِْتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها وَ 
 بارك هللا أ ولكم يف القران العظيم...

 
 اخلطبة الثانية
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اٟتمد  وكفى ، والصبلة والسبلـ على نبيو ا١تصطفى ، سيدنا ٤تمد إماـ أىل     
الصدؽ والوفاء . اللهم فصّل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى الو وصحبو ومن سار 

 على هنجو واقتفى .
عباد هللا : أوصيكم ونفسي بتقوى هللا ، ) يَا أَيػ َها ال ِذيَن َآَمُنوا اتػ ُقوا  ما بعد .أ     

َ َخِبٌَت ٔتَا تعملوف ( َمْت لَِغٍد َواتػ ُقوا اّلل َ ِإف  اّلل  َ َوْلتَػْنظُْر نَػْفٌس َما َقد   اّلل 
، أال وإف من نعم هللا : إف نعم هللا عليك كثَتة ، ومننو عليك كبَتة  أيها ادلسلم     

تعاىل عليك أف بّلغك ىذا الشهر الفضيل ، بّلغك إياه وأنت صحي  معاَب ، معاَب 
ُب بدنك معاَب ُب أىلك معاَب ُب ولدؾ ، فأين الشكر على النعم ، وأين اٟتمد 
على ا١تنن ، وأنت تعلم أخا اإلسبلـ واإلٯتاف أف من إخوانك أو أقاربك أو جَتانك 

يهم شهر رمضاف ومنهم ا١تبتلى ٔترض أو داء ، ومنهم ا١تمتحن بكرٍب من قد أتى عل
أو ببلء ، بل وتدرؾ أف منهم من كاف يؤمل حضور ىذا الشهر فلم ٭تضره ، أو أف 
يدرؾ يومًا منو فلم يدركو ، بل ومنهم الذي افتتحو فلم ٮتتتَمو، وبدأه فلم يُتّمو، )ٍب 

 وىو أسرع اٟتاسبُت ( .ردوا إىل هللا موالىم اٟتق أال لو اٟتكم 
: إف أداء شكر ىذه النعم أف تصرفها ُب طاعة هللا تعاىل ، ال أف  أيها ادلسلم      

تستعُت ذا على معصية هللا ، لقد جعلت من شهر رمضاف موٝتًا للغفبلت ، ومرتعاً 
للفواحش وا١تخالفات ، لعبت بك الشهوات ٯتنًة ويسرًة حىت ألقتك ُب أودية ا٢تبلؾ، 

قك الشيطاف فساقك بغّيو ىنا وىناؾ ، فيامن مل يفّرؽ بُت شهر رمضاف وسواه، وسا
و٘تادى ُب ذنوبو مّتبعًا لشيطانو وىواه، حىت مىت وأنت ُب غفلة عن هللا أ وحىت مىت 

 وأنت ساٍه اله .
 حىت مىت أنت باللذات مشغوؿ    وأنت عن كل ما قدمت مسئوؿ
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، ينادي الغافلُت ، ينادي ا١تعرضُت ، ينادي  إف شهر رمضاف يناديكم عباد هللا :    
النائمُت ، ليست أيامكم ولياليكم ىذه أياـ نـو وسهو، ليست ليايل لعب و٢تو، ال 
والذي رفع السماء ببل عمد ، إهنا ليايل العبادة والطاعات ، واإلكثار من القربات ، 

١تن أقبل فيها ومشّر ، وويل إهنا أياـ اٞتد واالجتهاد ، وأياـ التزود ليـو ا١تعاد ، طوىب 
 لن أعرض فيها وأدبر .

 ولدتك أمك يا ابن آدـ باكيا       والناس حولك يضحكوف سرورا
 ُب يـو موتك ضاحكاً مسػرورا         فاحرص على عمل تكوف بو

ورد ُب اٟتديث أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم صعد ا١تنرب ، فلما رقي عتبة ،      
ٍب رقي عتبة ثالثة ، فقاؿ : « آمُت » ٍب رقي عتبة أخرى ، فقاؿ : « آمُت » قاؿ : 
أتاٍل جربيل ، فقاؿ : يا ٤تمد ، من » ٍب ، قاؿ صلى هللا عليو وسلم : « آمُت » 

أدرؾ رمضاف فلم يغفر لو ، فأبعده هللا ، قلت : آمُت ، قاؿ : ومن أدرؾ والديو أو 
: آمُت ، فقاؿ : ومن ذكرت عنده فلم أحد٫تا ، فدخل النار ، فأبعده هللا ، قلت 

رواه ابن حباف ُب صحيحو « يصل عليك ، فأبعده هللا ، قل : آمُت ، فقلت : آمُت 
 . فويُل ١تن حّقت عليو ىذه الدعوات ، وكاف من أىل ىذه األوصاؼ ا١تهلكات .

رضا  الغتناـ ما بقي من أياـ ىذا الشهر الكرَل ، وسارعوا لنيل عباد هللا فبادروا     
هللا العظيم، واعلموا رٛتكم هللا أف ىذا الشهر الفضيل شهر آخرة ال شهر دنيا، 
فاحرصوا على أف تكوف ساعاتو وٟتظاتو معمورة بأعماؿ ا٠تَت والتقى ، مشغولة 

 بأفعاؿ الرب وا٢تدى ، وال تغرنكم اٟتياة الدنيا وال يغرنكم با الغرور :
 ا أنت ُعرضة اآلفاتِ البداَر البداَر قبل الفواِت     إ٪ت

: كم من الرقاب قد استوجبت النار بأعما٢تا السيئة ، وأفعا٢تا  أيها ادلسلم     
القبيحة ، فلما جاء رمضاف تعّرضت لرٛتة هللا تعاىل فاستحقت العتق من النار ، 
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والنيب صلى هللا عليو وسلم يقوؿ )  عز و جل عند كل فطر عتقاء ( رواه اإلماـ  
تسارع إىل عتق رقبتك فإف الفرصة بُت يديك مىت صدقَت ُب توبتك ، أٛتد، فل

 واجتهدت ُب طلبك .
: كم من القلوب كانت قد أظلمت براف الذنوب واألوزار ،  أيها ادلسلم     

واسودت بظلمة ا١تعاصي ليل هنار ، لكنها اغتنمت ليايل النور والسناء ، وأياـ اإلنابة 
، والزمت قرع باب اإللو ، فأكرمها الكرَل، ّتزيل وااللتجاء ، فتعّرضت لعفو هللا

ا٢تبات، وقلب الذنوب حسنات، وىو الذي يغفر الذنوب وال يبايل ، وكاف هللا غفوراً 
رحيما، فيا عبد هللا أنت مدعو ُب شهرؾ ىذا إىل أف تتصفى ، إىل أف تتنقى ، إىل أف 

نت مدعو إىل تتخلى عن رذائل الصفات ، وتتحلى باألخبلؽ الفاضبلت ، أ
االستقامة على منهج هللا ، والوقوؼ عند حدود هللا ، االستقامة اليت يكـر هللا ذا 
الصادقُت ُب اإلقباؿ عليو ، ويتفّضل ذا على من أحسن اإلنابة إليو ، الذين قاؿ 

ُ ٍُب  اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػز ُؿ َعَلْيِهمُ  اْلَمبَلِئَكُة َأال  َٗتَافُوا َواَل َٖتَْزنُوا  فيهم : )ِإف  ال ِذيَن قَالُوا َربػ َنا اّلل 
نْػَيا َوُب اآْلِخرَِة َولَ  ُكْم ِفيَها َوأَْبِشُروا بِاْٞتَن ِة ال يِت ُكنُتْم تُوَعُدوَف ، ٨َتُْن أَْولَِياؤُُكْم ُب اْٟتَيَاِة الد 

ُعوَف ، نُػُزاًل مِّ  ( .َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتد   ْن َغُفوٍر ر ِحيٍم ٌ
روى الطرباٍل عن أنس رضي هللا عنو أف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ ) ىذا      

رمضاف قد جاء ،تفت  فيو أبواب اٞتناف ،وتغلق فيو أبواب النار ، وتغل فيو الشياطُت 
ىذا ،بعدًا ١تن أدرؾ رمضاف فلم يغفر لو ،فيو إذا مل يغفر لو فيو فمىت(أ. فلنتأمل 

السؤاؿ الذي وّجهُو نبينا صلى هللا عليو وسلم فإنو سؤاؿ مهم جدًا ) إف مل يغفر لو 
ُب رمضاف فمىت ( أأ ، و٨تن ُب حاجة ماسة إىل أف نتسآءؿ  ىذا السؤاؿ ، وأف 

 نذكر أنفسنا بو ُب كل حاؿ.
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: كم من الدعوات استجاب هللا ألصحاذا ، وكم من اٟتاجات  أيها ادلسلم     
ألرباذا ، فهي أياـ إجابة الدعوات ، وقضاء اٟتاجات ، وحصوؿ أألمنيات ،  قضاىا

يغشانا هللا فيها فينزؿ رٛتتو ، و٭ت  ا٠تطايا ، ويستجب الدعاء، أليس لك يا عبد 
هللا دعوات تريد رفعها ، أو ليس لك رغبات تتمٌت حصو٢تا ، ىذه مواسم إجابة 

فارفع أكف شكواؾ ، إىل من يعلم سرؾ الدعاء ، وٖتقيق الرجاء ، وحصوؿ ا١تٌت ، 
 و٧تواؾ ، وقل :

 أنت الغياث ١تن ضاقت مذاىبو    ومن أملّ بو خطٌب من النكػػػدِ 
 أنت القريب اجمليب ا١تستغاُث بو   وأنت يارب للراجُت بالرصدِ 

  عباد هللا :     
ه وفضلو ، إف أياـ رمضاف تدعونا ، ولياليو ا١تباركة ٖتدونا ، بس  هللا فيها خَت      

ونشر فيها رٛتتو وعفوه ،  ينظر هللا ُب ىذا الشهر إىل تنافسكم فأروا هللا من أنفسكم 
خَتًا فإف الشقي من ُحـر فيو رٛتة هللا عز وجل ، فسارعوا إىل مغفرٍة من ربك وجنة 
عرضها السموات واألرض أعدت للمتقُت ، وهللِا ٍب وهللِا ال بارؾ هللا ُب دنيا تقطع 

رة ، وال خَت ُب شهوة تقطع عن ا١تراتب الفاخرة ، وهللا يريد أف يتوب عن اآلخ
عليكم ويريد الذين يتبعوف الشهوات أف ٘تيلوا ميبًل عظيما، يريد هللا أف ٮتفف عنكم 

 وخلق اإلنساف ضعيفا . 
وفقنا هللا تعاىل لصاحل األعمال ، وبارك لنا فيما بقي من ىذه األيام والليال ، 

غتنامها فيما يرنيو من األقوال واألفعال ، إنو قريب رليب . وصلوا وأعاننا على ا
 وسلموا ....
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 خطبة األسبوع الثالث
 

 
 العشر األواخر 
 وليلة القدر
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 اخلطبة األوىل
اٟتمػػد  الػػػذي خصػػػ  بعػػض األيػػػاـ والليػػػايل بالفضػػل والزيػػػادة ، وجعػػػل لعبػػػاده      

قربوف إليو فيها بأنواع العبادة ، أٛتػده تعػاىل ٛتػداً يتكػـر بػو علينػا إذ الكػـر لػو مواسم يت
عػػػػادة ، وأشػػػػهد أال الػػػػو إال هللا شػػػػهادة نثبػػػػت ذػػػػا ُب ديػػػػواف أىػػػػل القػػػػرب والسػػػػعادة ، 
وأشهد أف سيدنا ٤تمداً عبػده ورسػولو سػيد األنبيػاء وإمػاـ أىػل السػيادة ، وا١تشػفع يػـو 

تصديق والشهادة ، اللهم صّل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى القيامة فيمن أذعن لو بال
 آلو وأصحابو النجـو القادة .

 أما بعد . عباد هللا :      
أوصيكم ونفسي بتقػوى هللا ، فػاتقوا هللا ُب السػر والعلػن ، واجتنبػوا الفػواحش مػا       

ىػػػػم  ظهػػػػر منهػػػػا ومػػػػا بطػػػػن ، وال تكونػػػػوا كالػػػػذين نسػػػػوا هللا فأنسػػػػاىم أنفسػػػػهم أولئػػػػك
 الفاسقوف ، ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اٞتنة ، أصحاب اٞتنة ىم الفائزوف .

عباد هللا : لقد مضى من أياـ شهر ا٠تَت ما مضى ، وانقضى من لياليو ا١تباركة مػا      
انقضى ، اغتنمها العبػاد ا١توفقػوف ، فهػم فيمػا يرضػي هللا تعػاىل مسػارعوف ، وفػّرط فيهػا 

ا٠تَتات معرضوف ، وبػالغفبلت منشػغلوف ، وسػيعلم الػذي ظلمػوا ا١تقصروف ، فهم عن 
 أي منقلٍب ينقلبوف .

: تسػػػتقبلك خا٘تػػػة ىػػػذا الشػػػهر وصػػػفوتو ، وتقػػػدـ عليػػػك عشػػػره  أيهـــا ادلســـلم       
األواخر وخبلصتو ، ىػي العشػر الػيت كػاف لنبيػك ا١تصػطفى صػلى هللا عليػو وسػلم هتػيٌء 

اـ ، فكاف ٮتصها ٔتزيٍد مػن العبػادة والقيػاـ ، عػن ٢تا واغتناـ ، ونشاط ُب العبادة واىتم
عائشة رضي هللا عنها، قالت: )كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم: إذا دخػل العشػر 

 األواخر من رمضاف، أحيا الليل، وأيقظ أىلو، وجد وشد ا١تئزر ( متفٌق عليو.
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َت ٢تػا ، إذ عػادة مػن ومعٌت قو٢تا : شػد ا١تئػزر : كنايػة عػن االجتهػاد ُب العبػادة والتشػم 
اجتهد ُب عمل ما أف يشّمر ثوبو ويرفعػو . وعنهػا رضػي هللا عنهػا قالػت: )كػاف رسػوؿ 
هللا صػلى هللا عليػو وسػػلم، ٬تتهػد ُب رمضػػاف مػا ال ٬تتهػد ُب غػػَته، وُب العشػر األواخػػر 

 منو، ما ال ٬تتهد ُب غَته ( رواه مسلٌم.
ى هللا عليو وسػلم وىػو الػذي غفػر هللا لػو وإذا كاف ىو حاؿ نبينا صل عباد هللا :       

مػػا تقػػدـ مػػن ذنبػػو ومػػا تػػأخر ، فػػنحن ػ عبػػاد هللا ػ أحػػوج إىل أف نسػػارع إىل طلػػب 
مرضات ربنا ، ومغفرة ذنوبنا ، إذ ٨تن أىػل الػذنوب وا٠تطايػا ، والقبػائ  والرزايػا ، وىػا 

ود والرخػاء ىو الكرَل ا١تتفضل قد بس  لنا موائد الفضل والعطاء ، ونشر سػحائب اٞتػ
، فجعل لنا ُب أياـ دىرنا مواسم لنفحاتو ، وُب ليايل سنتنا مواطن لنشر رٛتاتػو ، روى 
البزار وغَته عن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: ) إف  تبارؾ وتعاىل ُب كل يـو وليلػة 

 ُب رمضاف عتقاء من النار( 
أف فيهػا العتػق مػن النػار ، ومغفػرة أال فاغتنموا ىػذه العشػر ا١تباركػة فػ عباد هللا :        

الػػػذنوب واألوزار، بػػػل وفيهػػػا ليلػػػة النػػػور والبهػػػاء ، وليلػػػة اٞتػػػود والعطػػػاء ، ليلػػػة قػػػاؿ هللا 
تعػػاىل عنهػػا ) ليلػػة القػػدر خػػَت مػػن ألػػف شػػهر ( ، وفيهػػا تتنػػزؿ ا١تبلئكػػة ،وهتػػل ا٠تػػَتات 

َلٍة ُمبارَكَ   ٍة ( .والربكة ، قاؿ تعاىل: ) إن ا أَنْػَزْلَناُه ُب لَيػْ
وكمػػػػا نطػػػػق القػػػػراف الكػػػػرَل بفضػػػػلها ، ونػػػػّوه علػػػػى مكانتهػػػػا وشػػػػرفها ، فكػػػػذلك        

جاءت ببياف عظمتها األخبار ، ونادت بعلػو منزلتهػا اآلثػار ، فعػن أيب ىريػرة رضػي هللا 
عنػو قػاؿ : قػاؿ رسػػوؿ هللا صػلى هللا عليػو و سػػلم ) مػن قػاـ ليلػػة القػدر إٯتانػا واحتسػػابا 

ذنبػػو ( اٟتػػديث ُب الصػػحيحُت ، فتأمػػل أيهػػا ا١تػػؤمن الراغػػب ُب غفػػر لػػو مػػا تقػػدـ مػػن 
الثػػػواب ، اٟتػػػري  علػػػى ا١تغفػػػرة ونيػػػل ا١تتػػػاب ، كيػػػف أف إحيػػػاء ليلػػػة واحػػػدة بالطاعػػػة 
والدعاء واالستغفار ، تكوف سػبباً ١تغفػرة مػا سػلف مػن الػذنوب واألوزار ، أمػا وعػزِة هللا 
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، واقػػٌع  ُب أحضػاف إبلػيس ا١ترجػػـو ، غافػل عػػن ال يتهػاوف ذػذا الفضػػل إال خاسػٌر ٤تػرـو
هللا وعػن يػػـو التغػػابن والغمػـو ،روى ابػػن ماجػػو بإسػناد حسػػن عػػن النػيب صػػلى هللا عليػػو 
وسلم  قاؿ: )إف ىذا الشهر قد حضركم وفيو ليلة خَت من ألف شهر من حرمهػا فقػد 

(، وأخرج الديلمي عن أنػس رضػي هللا عنػو عػن  حـر ا٠تَت كلو وال ٭تـر خَتىا إال ٤ترـو
لَػػَة الَقػػْدِر وملَْ يُعِطهػػا َمػػْن   النػػيب صػػلى هللا عليػػو وسػػلم  : ) إف  هللا تَػَعػػاىَل َوَىػػَب ألُّمػػيِت لَيػْ
َلُهْم ( دليل على أهنػا خصوصػية ٢تػذه  َلُهْم (، ففي قولو: )وملَْ يُعِطها َمْن َكاَف قَػبػْ َكاَف قَػبػْ

هللا عنهمػا أنػو ذُكِػر لرسػوؿ هللا األمة ، أًب هللا ذا عليها النعمة ، فعن ابػن عبػاس رضػي 
صلى هللا عليو وسلم رجل من بٍت إسرائيل ٛتل السبلح على عاتقو ُب سػبيل هللا ألػف 
شهر، فعجب رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم لذلك و٘تٌت ذلك ألّمتػو، فقػاؿ: يػا رب، 

، فقػػاؿ جعلػػت أمػػيت أقصػػر األمػػم أعمػػاراً وأقلهػػا أعمػػااًل، فأعطػػاه هللا تعػػاىل ليلػػة القػػدر
 تعاىل: ) ليلة القدر خَت من ألف شهر( .

: أكػػػػـر هللا تعػػػػاىل ىػػػػذه األمػػػػة بليلػػػػة القػػػػدر تطػػػػويبلً ألعمػػػػارىم ،  قــــال العلمــــاء      
وتضػػعيفاً لثػػواذم وحسػػناهتم ، حػػىت يصػػَت الواحػػد مػػنهم إذا قػػاـ فيهػػا بطاعػػة هللا يصػػَت  

يلػة القػدر اثنػيت عشػرة كأنو قاـ ألف شهر، وذلك أكثر من ٙتانُت سنة ، فمن قػاـ ُب ل
سنة، كاف كمن عاش ُب طاعة هللا ألف سنة أو أكثر، فتأمل حساب ذلك فإنو ظاىر 
، واعلػػم أف ذلػػك الػػذي أعطػػاه هللا ىػػذه األمػػة بربكػػات رسػػو٢تا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم ، 
وعظم كرامتو عليو ، ومن شػدة اعتنائػو صػلى هللا عليػو وسػلم بأمتػو وحرصػو علػى حػب 

 ا٠تَت ٢تا .
بعػدين اػرومُت ، وليحػذر       

ُ
ولينتبو ا١تسلم ُب ىذه الليلة من أف يتصػف بوصػف ا١ت

أف يكوف ٦تن ال تنػا٢تم رٛتػة أرحػم الػراٛتُت ، ففػي اٟتػديث عنػو عليػو الصػبلة والسػبلـ 
قاؿ ) إذا كانت ليلة القدر يأمر هللا عػز و جػل جربائيػل عليػو السػبلـ فيهػب  ُب كبكبػة 
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اٟتديث إىل أف قاؿ : فيحث جربائيل عليػو السػبلـ ا١تبلئكػة ُب من ا١تبلئكة ... وذكر 
ىػػذه الليلػػة فيسػػلموف علػػى كػػل قػػائم وقاعػػد،  ومصػػل وذاكػػر ، ويصػػافحوهنم ويؤمنػػوف 
علػػػى دعػػػائهم حػػػىت يطلػػػع الفجػػػر ، فػػػإذا طلػػػع الفجػػػر ينػػػادي جربائيػػػل عليػػػو السػػػبلـ : 

هللا ُب حػوائج ا١تػػؤمنُت  معاشػر ا١تبلئكػة الرحيػل الرحيػل فيقولػوف : يػػا جربائيػل فمػا صػنع
مػػػن أمػػػة أٛتػػػد صػػػلى هللا عليػػػو و سػػػلم أ فيقػػػوؿ : نظػػػر هللا إلػػػيهم ُب ىػػػذه الليلػػػة فعفػػػا 
عػػػنهم وغفػػػر ٢تػػػم إال أربعػػػة ، فقلنػػػا يػػػا رسػػػوؿ هللا مػػػن ىػػػم أ قػػػاؿ : )رجػػػل مػػػدمن ٜتػػػر 
وعػػػاؽ لوالديػػػو وقػػػاطع رحػػػم ومشػػػاحن ( رواه ابػػػن حبػػػاف والبيهقػػػي. أكػػػرمٍت هللا تعػػػاىل 

 فوه ورٛتتو ، وأ٢تمنا أداء حق شكر نعمتو ، إنو كرَل مناف .وإياكم بع
وهللا يقوؿ وبقولو يهتدي ا١تهتدوف جل شأنو : )وإذا قرئ القراف فاستمعوا لو وأنصتوا 
لعلكم ترٛتوف( ، وقاؿ عز من قائل : )فإذا قرأت القراف فاستعذ با من الشيطاف 

 الرجيم ( . أعوذ با من الشيطاف الرجيم : 
 

 بسم هللا الرٛتن الرحيم :
َلِة اْلَقْدِر )  َلُة اْلَقْدِر )ِٔإن ا أَنْػَزْلَناُه ُب لَيػْ ٌر ِمْن أَْلِف ٕ( َوَما أَْدرَاَؾ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ ( لَيػْ

ـٌ ِىَي َحىت  ( َسبَل ٗ( تَػنَػز ُؿ اْلَمبَلِئَكُة َوالر وُح ِفيَها بِِإْذِف َرذِِّْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر )َٖشْهٍر )
 (  بارؾ هللا يل ولكم ُب القراف العظيم ...َ٘مْطَلِع اْلَفْجِر )

 بارك هللا أ ولكم يف القران العظيم...
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 اخلطبة الثانية
اٟتمد  رب العا١تُت ، أٛتده تعاىل على نعمو ا١تتوالية ُب كل حُت ، وأشكره       

وأصلي وأسلم على نبيو ا١تبعوث رٛتة سبحانو شكرًا نثبت بو ُب ديواف الشاكرين ، 
للعا١تُت ، والداؿ على منهج اٟتق ا١تبُت ، اللهم صّل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى 

 آلو وصحبو والتابعُت .
 أما بعد . عباد هللا :     
أوصيكم ونفسي بتقوى هللا ، فاتقوا هللا وكونوا مع الصادقُت ، وأحسنوا يرٛتكم       

  قريب من اسنُت .هللا فاف رٛتة هللا
 أيها ادلسلم :      
وإذ قد عرفت فضل ىذه األياـ واللياؿ ، وما يبسطو هللا فيها من الفضل والنواؿ      

، فبادر إىل الغنائم ، وسارع إىل ا٠تَتات وا١تغاًل ، فاترؾ التباطء والتخاذؿ ، ودع 
 النـو والتكاسل :

 ا وال تستفيقوأنت ال تصحو   القـو قد وصلوا وطابوا    
 قػػػػػػػػػػوا     حىت رقوا عايل ا١تقاـ األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أقػػػػػػػواـ أنابػػػ          

فلتكن _ يا عبد هللا _ حريصًا على إحياء ىذه العشر بطاعة هللا ، واالستكثار      
ؼ ، لتناؿ ا٠تَتات من كل عمل صاّب تبلغ بو رضاه، وكن متحريًا لليلة القدر والشر 

والتحف، وتكرـَ برفيع الدرجات، وعظيم ا١تراتب الرفيعات ، فقد كاف نبيك الكرَل 
صلى هللا عليو وسلم يتحرى ليلة القدر ُب العشر األواخر من رمضاف، ويقوؿ صلى 

 هللا عليو وسلم : ) ٖتروا ليلة القدر ُب العشر األواخر من رمضاف ( متفٌق عليو. 
ٚتهور العلماء إىل أهنا ُب رمضاف ، وأهنا ُب العشر األواخر أوىل ، وقد ذىب      

وُب األوتار منها أرجى ، فعن عائشة رضي هللا عنها، أف رسوؿ هللا، صلى هللا عليو 
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وسلم، قاؿ: )ٖتروا ليلة القدر ُب الوتر من العشر األواخر من رمضاف ( رواه 
ؿ : أخربنا رسوؿ هللا صلى هللا البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنو قا

عليو و سلم عن ليلة القدر قاؿ : )ىي ُب شهر رمضاف ُب العشر األواخر ، ليلة 
إحدى وعشرين ، أو ثبلث وعشرين ، أو ٜتس وعشرين، أو سبع وعشرين ،أو تسع 
وعشرين ،أو آخر ليلة من رمضاف ، من قامها احتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو وما 

 تأخر(.
وقد ورد ُب تعيُت ىذه الليلة أحاديث وآثار كثَتة، بعضها على أهنا الليلة       

السابعة والعشرين من رمضاف، وبعضها يعلى أهنا الليلة الواحدة والعشرين، وبعضها 
أهنا ليلة من الليايل العشر األخَتة، وبعضها يطلقها ُب رمضاف كلو، فهي ليلة من 

ُب ترؾ تعيينها أف يكوف ا١تسلم ٣تتهدًا ُب  ليايل رمضاف على كل حاؿ ، واٟتكمة
 العشر كلها ، بل ُب الشهر كلو .

 عباد هللا :      
على ا١تسلم أف يغتنم ىذه الليايل بفعل الطاعات ، واالجتهاد فيا بكثرة       

العبادات ، وليكثر من االستغفار والدعاء، والتضرع والرجاء ، وليكثر من أف يقوؿ 
لهم إنك عفو ٖتب العفو فاعف عٍت ، فإهنا دعوت نبوبة بصدؽ وإخبلص : ال

مباركة ، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت: يا رسوؿ هللا أرأيت إف علمُت أّي 
ليلٍة ليلة القدر ما أقوؿ فيها أ قاؿ: قويل: )اللهم إنك عفٌو ٖتب العفو فاعف عٍت ( 

 رواه الًتمذي و صححو.
ويتأكد عليو ُب ىذه العشر االعتكاؼ ُب بيت من  و٦تا ُيطَلُب من ا١تسلم       

بيوت هللا تعاىل ، فإف ذلك أحرى أف ٭تيي ليلة القدر ويوافقها، وأعوف لو على طاعة 
هللا وا١تواظبة عليها ، وقد ورد ُب فضلو أحاديث كثَتة ، وأخبار شهَتة ،روى البيهقي 
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ُب َرَمَضاف َكاَف َكَحج تَػُْتِ  عن اٟتسن بن علي رضي هللا عنهما: )َمن اْعَتَكَف َعْشراً 
 َوُعْمَرتَػُْتِ( .

فليكن للمسلم ُب رمضاف حظ من االعتكاؼ ُب ليل أو هنار فإف فيو خَتاً كثَتاً      
وفضبل، وإف قدر على اعتكاؼ العشر كلها كاف أحسن وأوىل ، فهو أدعى إىل 

ىذا الوصف   سبلمة صومو من ا١تفسدات ، واجتناب مواطن السوء والغفبلت، وعلى
كاف نبينا صلى هللا عليو وسلم فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: )َكاَف َرُسوُؿ هللا 

 يعتكف العشر األواخر من رمضاف حىت توفاه هللا ( رواه البخاري ومسلم.
فتهيأ ػ أخا اإلسبلـ واإلٯتاف ػ الستقباؿ ليايل الفضل واإلحساف ، وهتيأ للورود     

تناف ، وساحات العفو والغفراف ، وقم ُب مقاـ الذؿ على حياض اٞتود واالم
واالنكسار ، الىجًا بالتوبة واالستغفار ، نادمًا على ما أسلفت من الذنوب واألوزار 

 ، قائبلً بلساف ا٠تضوع واالفتقار :
 يامن يرى مّد البعوض جناحها    ُب ظلمة  الليل البهيم األليلِ 

 ُب تلك العظاـ الن ػحل ويرى نياط عروقها من سوقها     وا١تخّ 
 ماكاف مٍت ُب الزماف األوؿِ ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامنن علّي بتػوبػة ٘تػُ  ذ

روى البيهقي عن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ : ) إف هللا تعاىل كل ليلة من      
ىل من ليايل رمضاف ينادي من السماء ثبلث مرات: ىل من سائل فأعطيو سؤلو ، 

تائب فأتوب عليو ، ىل من مستغفر فأغفر لو( ، فهو سبحانو وتعاىل يناديك وأنت 
عبده ا١تذنب ا١تقصر: ىل لك سؤؿ فنعطيك سؤلك ، ىل أنت تائب من معاصيك 
فأتوب عليك أ ىل أنت مذنب تستغفر لذنبك فأغفره أ إنو ا١تلك الكرَل اٞتليل ، 

ماذا يقوؿ لك أ إنو يقوؿ : )  ُقْل يَا  ٮتاطبك وأنت عبده ا١تذنب الذليل ، أتدري
نُوَب ٚتَِ  يًعا ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسرَفُوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم اَل تَػْقَنطُوا ِمْن َرْٛتَِة اّللِ  ِإف  اّلل َ يَػْغِفُر الذ 
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قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ٍُب  اَل  ِإن ُو ُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيُم * َوأَنِيُبوا ِإىَل َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُو ِمنْ 
تُػْنَصُروَف * َوات ِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِؿ إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَػْغَتًة 

 َجْنِب اّللِ  َوِإْف ُكْنُت َوأَنْػُتْم اَل َتْشُعُروَف * َأْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فَػر ْطُت ُب 
 َلِمَن الس اِخرِيَن ( .

: واعلم أف من ٘تاـ إحياء ىذه الليلة ا١تباركة ، اٟترص على أداء  أيها ادلسلم     
الصبلة ُب ٚتاعة ُب ا١تسجد ، السيما صبلة العشاء والفجر ، فإف من صبل٫تا ُب 

ديث ، ومن ٘تاـ تعرضك ٢تذه ٚتاعة فقد أخذ حظو من ليلة القدر ، وبذلك ورد اٟت
الليلة إعراضك عن كل ما يغضب هللا تعاىل ، فبل يليق ٔتن يطلب ليلة ا١تغفرة واألنوار 
، ويسعى لنيل الرٛتة والعتق من النار ، وىو مع ىذا عاكف على ٝتاع ما حـر هللا 
تعاىل من قوؿ الفحش والشرور ، أومشاىدة ما فيو عضب اٞتبار من ا٠تنا والزنا 

لفجور ، فوهللا ٍب وهللا ما أحسن التعرض ٢تا من كاف وصفو كذلك ، إذ ذاؾ وا
 وصف كل ذليل معرٍض ىالك . 

فكن يا عبد هللا : شديد اٟترص على طلب ليلة القدر ، ساعيًا ُب ٖتريها ، متذكراً 
قوؿ نبيك عليو الصبلة والسبلـ : )من قامها إٯتانا واحتسابا غفر ١تا تقدـ من ذنبو 

 خر( .وما تأ
ىيأنا هللا الستقبال لياأ الفهل واإلكرام ، وأعاننا على اغتنامها أكمل االغتنام ،  

 وختم لنا بأحسن اخلتام ، إنو مسيع الدعاء .
 وصلوا وسلموا على  ....
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 خطبة األسبوع الرابع

 
 

 يف وداع
 شهر رمهان
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 اخلطبة األوىل
 الذي جعل لكل شيء ٖتوالً  وانتقػاال ، وكتػب علػى موجػود فنػاًء وزواال، اٟتمد     

أٛتده أف بلغنا خا٘تة ىذا الشهر وأسػألو قبػوالً وإقبػاال، وأشػهد أف ال إلػو إال هللا، سػّب  
لو من ُب السموات ومػن األرض تعظيمػاً وإجػبلال، وأذعنػت لػو ا١تخلوقػات بأنػو ا١تنفػرد 

نا ٤تمػػػػد عبػػػػد ورسػػػػولو مػػػن ٤تػػػػى الكفػػػػر وأزاال، وجػػػػاء ٚتػػػاالً وكمػػػػاال، وأشػػػػهد أف سػػػيد
بأفضػػل ديػػن يرتضػػيو هللا تعػػاىل ، صػػلى هللا عليػػو وعلػػى آلػػو وأصػػحابو ومػػن أتبػػع ىػػداه 
إذعاناً وامتثاال . اللهم صّل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو ا١تقتفُت ىديػو 

 أقواالً وأفعاال .
بتقػػػػوى هللا تعػػػػاىل ، فػػػػاتقوا هللا عبػػػػاد هللا  . عبػػػػاد هللا : أوصػػػػيكم ونفسػػػػي أمــــا بعــــد    

بامتثاؿ أوامره ، واجتناب زواجره ، فإهنا خَت زاٍد يتزود منو ا١تؤمنوف ، فػإنكم سػْفٌر عػن 
 قريب راحلوف :

 ادِ ػػػػػػتزود للذي البد مػػنو       فإف ا١توت ميعاد العػػب
 بغَت زادِ  أترضى أف تكوف رفيق قوـٍ     ٢تم زاد وأنت

:  ىػػاىي أيػػاـ ا٠تػػَت قػػد مضػػت ، وىػػاىي ليػػايل النػػور قػػد انقضػػت ، كػػم  عبــاد هللا     
مػػن قلػػب ارتػػب  فيهػػا بػػا ، وكػػم مػػن عبػػٍد أنػػاب إىل مػػواله ، كػػم تػػيقظ فيهػػا مػػن الٍه 
غافػل ، وكػم مشّػػر فيهػا مػػن متخػاذؿ متكاسػػل، كػم رجػع فيهػػا مػن مػػذنب ٥تلّػ  ، وكػػم 

تارٍؾ للصبلة ، وكم تنبو فيها من قطػع  بكى فيها من مقّصر مفرط ، كم تاب فيها من
الصػلة بػا ، ىنيئػاً ١تػن أعطػى الشػهر حقػو مػن االجتهػاد ُب األعمػاؿ الصػاٟتة ، وويػػل 

 ١تن ضّيع مواسم التجارة الراْتة ، فصحيفتو بالفواحش طافحة :
 طفِ درؾ بالل  ػػػػػػػػػػػػػْل غافر الزالت يػػػػوس       ٘تاديت حىت زّلك الرشد فانتبو 
 أمل يدِر أف الذنب يكتب ُب الصحفِ       و ػػػػػػػأما آف للعاصي الرجوع  لربػ   
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أما أنت يا َعَمر أياـ الشهر الفضػيل ولياليػو بالطاعػة والعبػادة ، واجبػك أف تتوجػو      
إىل هللا تسػػألو أف يتقبػػل منػػك سػػعيك ، وكػػن خائفػػاً مػػن أف يػػرد عليػػك عملػػك ، فػػإف 

ل بػل ُب قبػوؿ العمػل ، ولقػد كػاف السػلف الصػاّب حريصػُت الشأف ليس ُب إقامػة العمػ
علػػى قبػػػوؿ األعمػػاؿ أكثػػػر مػػن القيػػػاـ باألعمػػاؿ ، وكػػػانوا يقولػػوف ) كونػػػوا  علػػى قبػػػوؿ 

 أحرص منكم على العمل ( 
: ولػػػػئن انقضػػػػى شػػػػهر رمضػػػػاف ، فلػػػيس معػػػػٌت ىػػػػذا انتهػػػػاء الطاعػػػػة  أيهـــا ادلســــلم     

ف على اتصاؿ بو وتوجٍو إليػو ، وقػرب منػو وإقبػاؿ والعبادة ، فاف هللا تعاىل أمرنا أف نكو 
عليو ، ليس رمضاف فحسػب، بػل ُب سػنتنا ٚتيعهػا، بػل مػدة أعمارنػا كلهػا، إذ العبػادة 
وقتها العمر كلػو، وهللا تعػاىل أجػل  وأعظػم مػن أف تكػوف رٛتتػو ومعفرتػو ُب ثبلثػُت يومػاً 

ا١تصػطفى صػلى هللا عليػو  ٤تصورة، وعطاياه ونفحاتو ُب شهر مقصورة، قػاؿ تعػاىل لنبيػو
وسلم ) واعبد ربك حىت يأتيػك اليقػُت (، واليقػُت ىػو ا١تػوت ، وقالػت تعػاىل ٥تػرباً عػن 

 نبيو عيسى عليو السبلـ ) وأوصاٍل بالصبلة والزكاة ما دمت حيا( . 
فالواجػب علػى ا١تسػػلم ا١تداومػة علػػى فعػل ا٠تػػَتات ، وعػدـ انقطاعػػو عػن األعمػػاؿ      

أف أحػػب األعمػػاؿ إىل هللا مػػا داـو عليهػػا صػػاحبها ، وكػػاف النػػيب الصػػاٟتات، وال شػػك 
إذا عمػػػل عمػػػبلً أثبتػػػو ، وكػػػاف يقػػػوؿ ) أحػػػب األعمػػػاؿ هللا  -صػػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم -

أدومها وإف قّل ( ، ومن أجل ىذا ا١تعٌت ذـ السلف من انقطع عن العمل الصاّب بعػد 
تهػػدوف ُب رمضػػاف فقػػاؿ: ) بػػئس رمضػاف ، قيػػل لبشػػر رٛتػػو هللا : إف قومػػاً يتعبػدوف و٬ت

 القـو ال يعرفوف  حقاً إال ُب رمضاف(.
و٦تػػا مػػن  هللا بػػو علػػى عبػػاده بعػػد انقضػػاء شػػهر الصػػياـ والقيػػاـ ، ورتػػب  عبــاد هللا :    

عليػػػػو عظػػػػيم األجػػػػر والثػػػػواب ، صػػػػياـ سػػػػت أيػػػػاـ مػػػػن شػػػػواؿ ، فقػػػػد ثبػػػػت ُب فضػػػػلها 
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هللا عليػػو وسػػلم قػػاؿ : ) مػػن صػػاـ  أحاديػػث عػػدة منهػػا مػػا رواه مسػػلم أف النػػيب  صػػلى
 رمضاف ٍب أتبعو ستاً من شواؿ كاف كصياـ الدىر (. 

 وُب معاودة الصياـ بعد رمضاف عدة فوائد ومعاٍف :        
أف صػػػياـ ىػػػذه األيػػػاـ السػػػت يسػػػتكمل ذػػػا الصػػػائم أجػػػر صػػػياـ الػػػدىر كلػػػو ، منهـــا : 

هر ، وىػػػذه السػػػت وذلػػػك ألف اٟتسػػػنة بعشػػػر أمثا٢تػػػا فشػػػهر رمضػػػاف يعػػػدؿ عشػػػرة أشػػػ
قػاؿ  -صػلى هللا عليػو وسػلم -تعدؿ شهرين ، روى ابن ماجػو عػن ثوبػاف أف رسػوؿ هللا

 : ) من صاـ ستة أياـ بعد الفطر كاف ٘تاـ السنة )من جاء باٟتسنة فلو عشر أمثا٢تا ( 
: أف صػػػياـ النفػػػل قبػػػل وبعػػػد الفريضػػػة ُيكّمػػػل بػػػو مػػػا يقػػػع ُب الفػػػرض مػػػن خلػػػل  ومنهـــا

 ئض ٕترب بالنوافل يـو القيامة ، كما ورد ُب اٟتديث ونق  ، فإف الفرا
أف معاودة الصػياـ بعػد رمضػاف مػن عبلمػات القبػوؿ ، فػإف هللا إذا تقبػل عمػل  ومنها :

 عبٍد وفقو لعمل صاّب بعده ، وقد قيل : عبلمة قبوؿ اٟتسنة اٟتسنة بعدىا . 
نعمتػو بإ٘تػاـ صػياـ أف معاودة الصياـ بعد الفطر فيػو شػكر  جػل وعػبل علػى ومنها : 

رمضػػػاف ومغفػػػرة الػػػذنوب والعتػػػق مػػػن النػػػػار ، وقػػػد أمػػػر هللا سػػػبحانو وتعػػػاىل عبػػػػاده أف 
َ َعلَػػػى َمػػػا َىػػػَداُكْم  ُوا اّلل  يشػػػكروه علػػػى ىػػػذه الػػػنعم العظيمػػػة فقػػػاؿ سػػػبحانو : ) َولُِتَكػػػربِّ

 . (َوَلَعل ُكْم َتْشُكُروَف 
د من شواؿ ، بػل يصػومها ُب أي وىذه الست ليس ٢تا وقت ٤تدقال العلماء :       

جػػزء مػػن أجػػزاء الشػػهر ، إف شػػاء صػػامها ُب أولػػو ، وإف شػػاء صػػامها ُب أثنائػػو ، وإف 
شاء صامها ُب آخره ، وإف شاء صامها متتابعة وإف شاء فرقها ، األمػر ُب ذلػك واسػع 
، ولكػن األفضػػل أف يبػاِدر إىل صػػيامها عقػب عيػػد الفطػر مباشػػرة ، وأف تكػوف متتابعػػة 

ذلك أبلغ ُب ٖتقيق التتابع الذي جاء ُب قولو صلى هللا عليو وسلم ) ٍب أتبعػو ( ،  ألف
وألنو من ا١تسابقة إىل ا٠تَتات الذي جاءت النصوص بالًتغيب فيػو والثنػاء علػى فاعلػو 
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، وىػو أيضػاً مػن اٟتػـز الػذي ىػو مػػن كمػاؿ العبػد ، فػإف الُفػرص ال ينبغػي أف تفػػوت ، 
من شواغل وقواطع ٖتوؿ بينو وبُت العمػل ، فػإف أخرىػا أو  وا١ترء ال يدري ما يعرض لو

 فر قها على الشهر حصلت الفضيلة أيضاً .
فمن فضل هللا على عباده تتابع مواسم ا٠تػَتات ، ومضػاعفة اٟتسػنات ، فػا١تؤمن       

يتقلب ُب ساعات عمره بُت أنواع العبادات والقربات ، فبل ٯتضي من عمره سػاعة إال 
ظيفػػة مػػن وظػػائف الطاعػػات ، ومػػا أف يفػػرغ مػػن عبػػادة إال ويشػػرع ُب عبػػادة و فيهػػا و 

 أخرى ، فلم ٬تعل هللا حداً لطاعة العبد إال انتهاء عمره وانقضاء أجلو .
أكرمٍت هللا وإياكم بالثبػات ، وتقبػل منػا مػا عملنػا فيػو مػن الطاعػات ، وٕتػاوز عنػا      

 الذنوب وا٠تطيئات ، إنو ٝتيع ٣تيب .
وبقولػػو يهتػػدي ا١تهتػػدوف جػػل شػػأنو : )وإذا قػػرئ القػػراف فاسػػتمعوا لػػو  هللا يقــولو      

وأنصػػتوا لعلكػػم ترٛتػػوف( ، وقػػاؿ عػػز مػػن قائػػل : )فػػإذا قػػرأت القػػراف فاسػػتعذ بػػا مػػن 
 الشيطاف الرجيم ( . أعوذ با من الشيطاف الرجيم :

ُ ُىػػَو اْلغَػػٍِت  اٟتَِْميػػُد * ِإْف َيَشػػْأ يُػػْذِىْبُكْم َويَػػْأِت  ) يَػػا أَيػ َهػػا الن ػػاُس أَنْػػػُتُم اْلُفَقػػرَاُء ِإىَل اّلل ِ  َواّلل 
 ِٓتَْلٍق َجِديٍد * َوَمػا َذلِػَك َعلَػى اّللِ  ِبَعزِيػٍز * َواَل تَػزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخػَرى َوِإْف تَػدُْع ُمثْػَقلَػٌة ِإىَل 

َػػػا تُػْنػػػِذُر ال ػػػِذيَن ٮَتَْشػػػْوَف َربػ ُهػػػْم بِاْلَغْيػػػِب ِٛتِْلَهػػػا اَل ٭ُتَْمػػػْل ِمْنػػػُو َشػػػْيٌء َولَػػػْو َكػػػاَف َذا قُػػػػ ْرىَب ِإ٪ت 
َا يَػتَػزَك ى لِنَػْفِسِو َوِإىَل اّللِ  اْلَمِصَُت *( .  َوأَقَاُموا الص بَلَة َوَمْن تَػزَك ى فَِإ٪ت 

 بارك هللا أ ولكم ...
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 اخلطبة الثانية   
توبػػة التػػائبُت ، و٣تيػػب دعػػوة ا١تضػػطرين ، غػػافر ذنػػب ا١تسػػيئُت ، وقابػػل  احلمــد هلل    

أٛتػػده تعػػاىل علػػػى نعمػػو ا١تتواليػػػة كػػل حػػػُت ، وأشػػكره سػػػبحانو علػػى فضػػػلو الػػذي عػػػّم 
العا١تُت ، وأصلي وأسلم على نبيو األمُت ، سيدنا ٤تمد ا١تبعوث با٢تدي ا١تبػُت ، اللهػم 

 صّل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو والتابعُت . أما بعد .
: أوصػيكم ونفسػي بتقػوى هللا ، فػاتقوا هللا تعػاىل وراقبػوه ُب ٚتيػع األمػور  عباد هللا     

 ، وال تغرنكم اٟتياة الدنيا وال يغرنكم با الغرور .
ىػػػاىو شػػػهر رمضػػػاف خػػػَت ضػػػيف ونزيػػػل ، آف لػػػو وقػػػت الرحيػػػل ، ومل  عبـــاد هللا :     

كم ُب اليػػـو الثقيػػل، بػػُت يػػدي يبقػػى منػػو إال اليسػػَت القليػػل ، وىػػو غػػداً شػػاىد بأعمػػال
 ا١تلك اٞتليل،)يعلم خائنة األعُت وما ٗتفي الصدور (. 

: لقػػد تسػػابق اٞتميػػع ُب ا٠تػػَتات ُب رمضػػاف، وتنافسػػوا ُب ميػػادين الطاعػػة  عبــاد هللا   
واإلحسػػػػاف ، ُعّمػػػػرت ا١تسػػػػاجد با١تصػػػػلُت، ، وامػػػػتؤلت بالتػػػػالُت لكتػػػػاب رب العػػػػا١تُت 

سػػتنارت الليػػػايل بػػػدعوات ا١تػػؤمنُت ، وصػػػلوات القػػػائمُت وعّجػػت بأصػػػوات الػػػذاكرين، ا
،كما عّمرت القلوب بالرأفة والرٛتة، وتزينت األلسن بطّيب الكلمة ، وتبلقى األقارب 
وا٠تبلف ، وتزاور األصػحاب واٞتػَتاف ، وُبِسػَطت األيػدي بالعطػاء؛ والبػذؿ والسػخاء ، 

  للفقراء وا١تساكُت ، واليتامى واألرامل واتاجُت .
إخػػػوة اإلسػػػبلـ واإلٯتػػػاف : وإٍل ألٗتيػػػل رمضػػػاف قػػػائبلً لنػػػا وقػػػد ودعنػػػاه؛ ، يقػػػوؿ       

  يا من صمتم وقمتم أوصيكم :بلساف حالو : 
*أما الصياـ فبل تًتكوه، ولو أف يصـو الواحد منا ُب الشهر يوماً ، فمن صاـ  يوما 

                                                       واحداً باعد هللا بينو وبُت النار سبعة خنادؽ            
 *وأما القياـ فبل َتَدُعوه؛ فركعتاف ُب جوؼ الليل كنز من كنوز الرب .
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*وأمػا القػرآف فػبل هتجػروه، فاٗتػػذ لنفسػك كػل يػـو ورداً ٤تافظػػاً عليػو، ولػو صػفحة علػػى 
 األقل، فاٟترؼ بعشر حسنات ، وهللا يضاعف ١تن يشاء .

لدعاء فبل تنسوه، فإف الػدعاء ينفػع ٦تػا نػزؿ و٦تػا مل ينػزؿ مػن الػببلء ، وإف ربكػم *وأما ا
 ٭تب ا١تلحُت ُب الدعاء .

* وأمػػا اإلحسػػاف فػػبل هتملػػوه ، فػػإف هللا سػػبحانو وتعػػاىل ُب عػػوف العبػػد مػػاداـ العبػػد ُب 
 عوف أخيو ، ومن يسر على معسر يسر هللا عليو ُب الدنيا واآلخرة .

 تقطعوه ، فإف الصدقة تطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء . * وأما البذؿ فبل
 أف هللا تعاىل شرع لكم شرائع وشعائر، فمن ذلك :واعلموا  

أوالً : إخػػػراج زكػػػاة الفطػػػر ، فقػػػد شػػػرعت طهػػػرة للصػػػائم مػػػن اللغػػػو والرفػػػث ،  ــــ       
قػاؿ : وإكمااًل ١تا وقع ُب صومو من النق  وا٠تلػل ، عػن ابػن عبػاس رضػي هللا عنهمػا 

)فػػرض رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو وسػػلم صػػدقة الفطػػر طهػػرة للصػػائم مػػن اللغػػو والرفػػث 
،وطعمػة للمسػػاكُت فمػػن أداىػػا قبػػل الصػػبلة فهػي زكػػاة مقبولػػة ومػػن أداىػػا بعػػد الصػػبلة 
فهػػػػي صػػػػدقة مػػػػن الصػػػػدقة ( رواه أبػػػػو داود واٟتػػػػاكم وصػػػػححو ، فينبغػػػػي للمسػػػػلم أف 

أف صػػـو رمضػػاف ال يُرفػػع إال ذػػا ،فعػػن جريػػر  يسػػارع إىل إخػػراج زكػػاة فطػػره ، فقػػد ورد
رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو و سػػلم )صػػـو شػػهر رمضػػاف معلػػق 

 بُت السماء واألرض وال يرفع إال بزكاة الفطر ( رواه ابن شاىُت بسند جيد . 
أمامػة رضػي إحيػاء ليلػة العيػد ، فقػد ورد األمػر باسػتحباب إحيائهػا ، فعػن أيب ـ ثانياً : 

هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو و سػلم قػاؿ : ) مػن قػاـ ليلػيت العيػدين ٤تتسػبا مل ٯتػت 
قلبػػو يػػػـو ٘تػػػوت القلػػػوب ( رواه ابػػػن ماجػػػو ورواتػػو ثقػػػات ،قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػووي ُب كتابػػػو 
األذكػػػار : )اعلػػػم أنػػػو يسػػػتحب إحيػػػاء ليلػػػيت العيػػػدين ُب ذكػػػر هللا تعػػػاىل ، والصػػػبلة ، 
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لطاعات ، للحديث الوارد ُب ذلك " من أحيا ليلػيت العيػدين مل ٯتػت قلبػو وغَت٫تا من ا
 يـو ٘توت القلوب " (.

: التكبػػػَت : وىػػو شػػػعار العيػػد الػػذي ٩تػػػتم بػػو صػػيامنا ،قػػػاؿ تعػػاىل ) ولتكملػػػوا ثالثــاً  ـــ 
العدة ولتكربوا هللا على ما ىداكم ( ، وُروي ففي اٟتديث : )زينوا أعيػادكم بػالتكبَت ( 

 رباٍل.رواه الط
قػػاؿ العلمػػاء : يسػػتحب التكبػػَت ليلػػيت العيػػدين ، ويسػػتحب ُب عيػػد الفطػػر مػػن غػػروب 
الشػػمس إىل أف ٭تػػـر اإلمػػاـ بصػػبلة العيػػد ، ويسػػتحب ذلػػك خلػػف الصػػلوات وغَتىػػا 

 من األحواؿ.
: ىذا شهركم قد انتصب لكم موّدعػاً ، وسػار  مػن بيػنكم مسػرعاً، فػأين عباد هللا     

االستدراؾ لقليلو، فِلل ِو ما كاف أطيب زمانو من صـو وسهر ، ومػا   البكاء لرحيلة، وأين
كػػػاف ألػػػّذ االشػػػتغاؿ فيػػػو باآليػػػات والسػػػور، فيػػػا ليػػػت شػػػعري مػػػن الػػػذي قػػػاـ بواجباتػػػو 
وسػػننو، ومػػن الػػذي اجتهػػد ُب عمػػارة زمنػػو، ومػػن الػػذي أخلػػ  ُب سػػره وعلنػػو، ليػػت 

 شعري ىل من مقبوؿ فيهنأ ، وىل من مطرود فيعزى .
: أتاؾ شػهر رمضػاف ،شػهر الرٛتػة والغفػراف ، وأنػت مصػر علػى الػذنوب  يا غافالً      

والعصياف، مقيم على اآلثاـ والعدواف، متماٍد ُب اٞتهالة والطغياف، قد ٘تكن من قلبػك 
 الشيطاف ،فألقى فيو الغفلة والنسياف ،فظللت تعمل أعماؿ أىل النَتاف . 

 انظر بأي عملٍ  تػلقػػػػاه  ػػواله             ػػػػػػػػػػػػػػػػيا أيػها الغافل عن مػػ          
 وليس لئلنساف إال ما سعى ػرعا            ػػػػػػػػػػػأما علمَت ا١تػوت  مس 

 وليس لئلنساف من بعد األجل           إال الذي قدمو من العمػل          
زؿ األتقياء األعبلـ ، كيف ترجو مراتب القرب واإلكراـ ، أـ كيف تطلب منا          

وأنت غارؽ ُب الذنوب واآلثاـ ، فلسانك ال يفًت عن قبي  الكبلـ ،وبصرؾ ٦تتٌد إىل 
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مشاىدة اٟتراـ ، ويدؾ آخذة ما هناؾ عنو ا١تلك العبلـ ،وقدمك تسعى إىل ما ىو إٍب 
وحراـ ،وأنت ُب ٚتيع أمورؾ وأفعالك ٥تالف للقرآف واألحكاـ ، تارؾ ٢تدي نبيك 

صبلة والسبلـ ، صْن بطنك عن الشبو واٟتراـ ،وأحبس لسانك عن الوقوع ُب عليو ال
أىل اإلسبلـ ،وغض بصرؾ عن اٟتراـ، وجّدد توبًة  فإنو تعاىل يغفر الذنوب وٯتحو 

 اآلثاـ )وهللا ٭تب التوابُت و٭تب ا١تتطهرين ( 
 : مضػػػى شػػػهر رمضػػػػاف ،وشػػػهد علػػػى ا١تسػػػػيء باإلسػػػاءة وعلػػػى اسػػػػنإخـــواين       

باإلحسػػاف، وحصػػل كػػٌل علػػى مػػا قسػػم لػػو مػػن ربػػ  وخسػػراف، فيػػا حسػػرة ا١تفػػرط لقػػد 
 أضاع الزماف، ويا خيبة ا١تقّصر وقد فات األواف

مػػا أٚتػػل تلػػك الليػػايل وأذاىػػا ، ومػػا أسػػعد تلػػك األيػػاـ و أبركهػػا ، كػػم مػػن قلػػوب مػػن 
ر األدراف تطهػرت ، وكػػم مػػن نفػػوس عػن ا٠تبائػػث تنقػػت ، وكػػم مػن ضػػمائر عػػن الشػػرو 

ٗتلت ، كم من دعوات للصادقُت اسػتجاذا هللا وكػم مػن رٛتػات ُب تلػك الليػايل أنز٢تػا 
هللا ، آٍه علػى رمضػاف وقػد تقضػػت لياليػو وأيامػو ، وطويػػت صػحائفو وأقبلمػو ، وانتهػػى 
صيامو وقيامو ، فنسأؿ هللا أف يعود على ا١تسلمُت عامو ، وقػد رفعػت للػدين أعبلمػو ، 

 .وثبتت لو قواعده ونظامو 
أعاد هللا تعاىل علينا شهر الصيام والقيام ، وجتاوز عنا الذنوب واالثام ، إنو أرحم 

 الرامحُت وأكرم األكرمُت . وصلوا وسلموا ....
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 الدعاء
وصػػػلوا وسػػػلموا علػػػى مػػػن صػػػلى عليػػػو ربػػػو ومبلئكتػػػو تشػػػريفا وتكرٯتػػػا وتعظيمػػػا ،       

ومبلئكتػو يصػلوف علػى النػيب ياأيهػا الػذين وأمركم بو فقاؿ ومل يزؿ قائبل عليمػا ) إف هللا 
 آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما ( .

اللهػػػم صػػػل وسػػػلم علػػػى سػػػيدنا ٤تمػػػد الرٛتػػػة ا١تهػػػداة ، و النعمػػػة ا١تسػػػداة ، وعلػػػى آلػػػو 
 وأصحابو ومن اقتفى ىداه ، وعلينا معهم وفيهم إىل يـو لقاه .

منػػػػػػات ، األحيػػػػػػاء مػػػػػػنهم اللهػػػػػػم اغفػػػػػػر للمسػػػػػػلمُت وا١تسػػػػػػلمات ، وا١تػػػػػػؤمنُت وا١تؤ      
 واألموات ملّ شعثنا ، وأصل  أمرنا ، ووحد على ا٠تَت كلمتنا . 

تقبػػل منػػا الصػػػياـ والقيػػاـ ، واحفظنػػػا مػػن الػػػذنوب واآلثػػاـ ، َربػ نَػػػا تَػَقب ػػْل ِمن ػػػا ِإن ػػَك أَنْػػػَت 
َنا ِإن َك أَنْػَت التػ ػو اُب الػر ِحيُم . إف لػك ُب ىػذه الليػايل  اللهـم الس ِميُع اْلَعِليُم ، َوُتْب َعَليػْ

عتقػاء وطلقػاء ونقػػذاء مػن النػار ، فاجعلنػػا اللهػم واٟتاضػرين ووالػػدينا مػن عتقائػك ومػػن 
 طلقائك ومن نقذائك من النار، اللهم إنك عفو ُٖتب العفو فاعفو عنا )ثبلثاً(.

ُب قلوبنػا غػبلً للػذين آمنػوا ربنػا  اْغِفر لََنا َوإِلخَوانَِنا ال ِذيَن َسبَػُقونا بِاإِلٯتَػاِف وال ٕتعػلرَبَـَّنا 
 َىْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذّرِي اتَِنا قُػر َة َأْعُُتٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمت ِقَُت ِإَماًما. رَبَـَّناإنك روؤؼ رحيم .

إنا نسألك ا٢تػدى، والتقػى، والعفػاؼ، والغػٌت ، اللهػم أصػل  يل ديننػا الػذي ىػو اللهم 
دنيانػا الػيت فيهػا معاشػنا، وأصػل  لنػا آخرنػا الػيت فيهػا معادنػا،  عصمة أمرنػا، وأصػل  لنػا

واجعػػل اٟتيػػاة زيػػادًة لنػػا ُب كػػل خػػٍَت، واجعػػل ا١تػػوت راحػػًة لنػػا مػػن كػػل شػػٍر ، اللهػػم إنػػا 
 نعوذ بك من زواؿ نعمتك، وٖتوؿ عافيتك، وفجاءة نقمتك؛ وٚتيع سخطك .

وليها وموالىا، اللهم إنا آت نفوسنا تقواىا، وزكها أنت خَت من زكاىا، أنت  اللهم
نعوذ بك من علٍم ال ينفع، ومن قلٍب ال ٮتشع، ومن نفٍس ال تشبع، ومن دعوٍة ال 

 يستجاب ٢تا . اللهم اكفنا ْتبللك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواؾ.
اجعل ىذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر ببلد ا١تسلمُت، وأدـ اللهم نعمة االستقرار  اللهم

 ، واألمن ُب ديارنا.ُب ببلدنا 
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 القانطُت، اسقناالغيث والرٛتة وال ٕتعلنا من  اسقنا للهما
 ىنيئاً مريئاً مريعاً سحاً طبقاً غدقاً  ٣تلبل ً دائماً  نافعاً غَت ضارغيثاً مغيثا ً 

نْػَيا َحَسَنًة َوُب اآْلَِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن اِر.رَبَـَّنا   َآتَِنا ُب الد 
 د هللا :عبا

إن هللا أمركم بثالث فائتمروا هبا ، وهناكم عن ثالث فاجتنبوىا :) ِإنَّ اَّللََّ يَْأُمُر 
َهى َعِن اْلَفْأَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي َيِعُظُكْم  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويـَنـْ بِاْلَعْدِل َواإْلِ

يزدكم  ظيم ا ليل يذكركم ، واشكروه على نعمو َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن ( فاذكروا هللا الع
، 

 ولذكر هللا أكير ، وهللا يعلم ما تصنعون.
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 فهرس األربعُت الرمهانية
 ٚ ا١تقدمة .........................................................
 ٘ٔ اٟتديث األوؿ ..................................................
 ٚٔ اٟتديث الثاٍل ...................................................
 ٛٔ اٟتديث الثالث ..................................................
 ٕٓ اٟتديث الرابع ..................................................

 ٖٕ ...................اٟتديث ا٠تامس .............................
 ٕ٘ اٟتديث السادس ...............................................

 ٕٚ ................................اٟتديث السابع ................
 ٖٓ اٟتديث الثامن ..................................................

 ٖٔ .................................اٟتديث التاسع ................
 ٖٖ اٟتديث العاشر..................................................
 ٖٙ اٟتديث اٟتادي عشر............................................
 ٖٛ اٟتديث الثاٍل عشر..............................................

 ٓٗ ر............................................اٟتديث الثالث عش
 ٕٗ اٟتديث الرابع عشر.............................................
 ٗٗ اٟتديث ا٠تامس عشر...........................................
 ٙٗ اٟتديث السادس عشر..........................................

 ٛٗ ابع عشر............................................اٟتديث الس
 ٜٗ .اٟتديث الثامن عشر.............................................
 ٔ٘ اٟتديث التاسع عشر.............................................
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 ٖ٘ اٟتديث العشروف...............................................

 ٘٘ اٟتديث اٟتادي والعشروف ......................................
 ٛ٘ اٟتديث الثاٍل والعشروف .......................................
 ٓٙ اٟتديث الثالث والعشروف......................................

 ٔٙ ....اٟتديث الرابع والعشروف...................................
 ٕٙ اٟتديث ا٠تامس والعشروف.....................................
 ٖٙ اٟتديث السادس والعشروف....................................
 ٗٙ اٟتديث السابع والعشروف......................................

 ٙٙ .....اٟتديث الثامن والعشروف.................................
 ٛٙ اٟتديث التاسع والعشروف......................................
 ٜٙ اٟتديث الثبلثوف...............................................
 ٔٚ اٟتديث اٟتادي والثبلثوف......................................

 ٖٚ ...............اٟتديث الثاٍل والثبلثوف.........................
 ٘ٚ اٟتديث الثالث والثبلثوف.......................................
 ٚٚ اٟتديث الرابع والثبلثوف.......................................
 ٜٚ اٟتديث ا٠تامس والثبلثوف.....................................

 ٕٛ ................................... اٟتديث السادس والثبلثوف
 ٗٛ اٟتديث السابع والثبلثوف......................................
 ٘ٛ اٟتديث الثامن والثبلثوف......................................
 ٙٛ اٟتديث التاسع والثبلثوف.......................................

 ٛٛ ...............................اٟتديث األربعوف ..............
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 فهرس ا٠تواطر الرمضانية
 ٜٓٔ ا١تقدمة ......................................................
 ٔٔٔ ا٠تاطرة األوىل: أتاكم شهر رمضاف ..........................
 ٖٔٔ ا٠تاطرة الثانية: وأما بنعمة ربك فحّدث ......................
 ٘ٔٔ ا٠تاطرة الثالثة: وهللا يريد أف يتوب عليكم ...................
 ٙٔٔ ا٠تاطرة الرابعة: ىل أدلكم على ٕتارة تنجيكم ................
 ٛٔٔ ا٠تاطرة ا٠تامسة:وفرحة عند لقاء ربو ........................
 ٜٔٔ ا٠تاطرة السادسة: أنفق ينفق عليك ..........................
 ٕٓٔ ا٠تاطرة السابعة: أؤلئك ىم ا١تؤمنوف حقا ....................
 ٕٔٔ ا٠تاطرة الثامنة : حىت يغَتوا ما بأنفسهم .....................
 ٕٕٔ ا٠تاطرة التاسعة: كلوا واشربوا وال تسرفوا ...................
 ٖٕٔ ......ا٠تاطرة العاشرة: واستغفر لذنبك......................

 ٕ٘ٔ اٟتادية عشر: الكلمة الطيبة ...................................... ا٠تاطرة
 ٕٚٔ ا٠تاطرة الثانية عشر: والصاحب باٞتنب .....................
 ٕٛٔ ا٠تاطرة الثالثة عشر: وإف تعفوا أقرب للتقوى ................

 ٜٕٔ ..................... ا٠تاطرة الرابعة عشر: وىو شهر ا١تؤاساة
 ٖٔٔ ا٠تاطرة ا٠تامسة عشر: فاقرأوا ما تيسر منو ...................
 ٕٖٔ ا٠تاطرة السادسة عشر: لقد لكم ُب رسوؿ هللا أسوة...........
 ٖٖٔ ا٠تاطرة السابعة عشر: أنفاسك رأس مالك ..................

 ٖ٘ٔ ..................ا٠تاطرة الثامنة عشر : من وصلك وصلتو ..
 ٖٙٔ ا٠تاطرة التاسعة عشر: صوموا تصحوا .......................
 ٖٛٔ ا٠تاطرة العشروف: لك األوىل وعليك الثانية..................
 ٜٖٔ ا٠تاطرة اٟتادية والعشروف: إذا دخلت العشر ................

 ٔٗٔ حـر .........ا٠تاطرة الثانية والعشروف: من حـر خَتىا فقد 
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 ٕٗٔ ا٠تاطرة الثالثة والعشروف: وأنتم عاكفوف ُب ا١تساجد .........
 ٖٗٔ ا٠تاطرة الرابعة والعشروف: ٖتب العفو فاعفوا عنا............

 ٗٗٔ ا٠تامسة والعشروف: وإ٪تا لكل امرء مانوى .................. ا٠تاطرة
 ٙٗٔ هللا ٚتعياً أيها ا١تؤمنوف ........ا٠تاطرة السادسة والعشروف: وتوبوا إىل 

 ٚٗٔ ا٠تاطرة السابعة والعشروف: الصياـ معلق ...................
 ٛٗٔ ا٠تاطرة الثامنة والعشروف: ولتكملوا العدة ..................
 ٜٗٔ ا٠تاطرة التاسعة والعشروف: لتعلم اليهود أف ُب ديننا فسحة...

 ٔ٘ٔ وإف قّل............................ ا٠تاطرة الثبلثوف: أدومها
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